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RESUMO

O presente trabalho monográfico  analisa a evolução dos direitos políticos no 

Brasil  a  partir  das  constituições  de  1891  e  1934,  cartas  políticas  consideradas 

democráticas pela historiografia. 

A  pesquisa  enfoca  o  contexto  histórico  das  constituições  sob  análise, 

introduzindo  a  temática  dos  direitos  políticos  no  processo  de  evolução  do 

constitucionalismo brasileiro.

O trabalho não trata propriamente de uma confrontação literal das Constituições 

de 1891 e 1934. A proposta é entender como os direitos políticos se fizeram inscrever 

nestes  textos  constitucionais;  é  demonstrar,  à  luz  do  processo  histórico,  quais  as 

influências  e  origens  que  determinaram  a  positivação  desses  direitos;  e  mostrar, 

também, em que medida esses direitos ganharam efetividade sob a égide das cartas 

políticas analisadas.

A questão-tema deste trabalho é questionar até que ponto os direitos políticos 

existiram,  de  fato  –  já  que  existiram de  direito  -  nas  duas  primeiras  Constituições 

democráticas brasileiras. 

Nesse  sentido,  o  trabalho  desenvolverá,  ainda  que  de  forma  breve,  uma 

conceituação jurídica da expressão “Direitos Políticos”.  Buscar-se-á, então, a origem 

histórica dos direitos políticos, situando no contexto, as origens do sufrágio universal. 

Num outro momento abre-se passagem para analisar o papel das elites intelectuais no 

processo de institucionalização dos direitos políticos no Brasil. 

Ao final, procura-se mostrar o contexto histórico em que estiveram inseridas as 

Constituições  analisadas,  para  que  em seguida  se  pontue,  se  descreva  e  analise  as 

repercussões dos direitos políticos inscritos nos textos constitucionais estudados.
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Introdução

O período em que estão compreendidas as Constituições de 1891 e 1934 pode 

ser considerado um dos mais ricos da história brasileira. Essas Constituições, por serem 

as primeiras da República, tornaram-se fonte permanente de estudo e terreno fértil para 

as pesquisas de alcance comparativo. A farta bibliografia existente sobre as Repúblicas 

Velha e Nova, aliada à experiência constitucional do período, é um convite às pesquisas 

no campo das ciências sociais e políticas. 

Em se  tratando  das  Constituições  comentadas,  inclusive,  inúmeros  autores  e 

trabalhos acadêmicos já aprofundaram as mais específicas abordagens sobre os mais 

diversos  ângulos.  Por  isso  é  difícil  empregar  o  termo “inovação”  nesta  temática.  É 

possível,  entretanto,  em  razão  da  amplitude  do  assunto,  focar  o  debate  no  campo 

comparação, opção que não esgota o ineditismo das abordagens e que proporciona uma 

visão privilegiada do assunto debatido. Partindo dessa premissa, os “Direitos Políticos” 

nas Constituições de 1891 e de 1934 passam a ser tema recorrente, que se presume 

integrar a essência e os propósitos axiológicos dessas Constituições. De forma que a 

proposta comparativa-evolutiva do tema surge como que por vocação. 

Preliminarmente, vale destacar que, tratada como documento histórico e como 

compêndio  em  constante  evolução,  a  Constituição  é  sempre  melhor  compreendida 

quando enxergada em continuado cotejo. Em outras palavras, a evolução constitucional 

de um país merece ser esmiuçada em um contexto em que se permitam comparações 

entre os textos constitucionais produzidos pela história desse país.  

O  trabalho  de  comparação  pode  fornecer  não  só  os  subsídios  à  análise  das 

realidades, mas pode ajudar a projetar, em certa medida, o grau de institucionalização 

dos direitos no plano concreto. Com a integração e o encadeamento lógico das duas 

Constituições, como se pretenderá adiante, será possível entrever pela lupa dos textos 

analisados,  não só os direitos políticos, mas também o cenário da evolução política, 

econômica e social da sociedade brasileira no período pesquisado.

De outra parte, no estudo das instituições e dos sistemas políticos, bem como das 

Constituições, o observador é necessariamente levado à análise de fatores que permeiam 

a vida em sociedade.

 Para  tanto,  aspectos  como  a  influência  das  elites,  a  participação  social,  a 

democracia,  para  não  citar  outros  igualmente  importantes,  são  indispensáveis  à 

compreensão do universo das construções constitucionais.
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No âmbito dos direitos políticos, o entrelace histórico lógico entre esses aspectos 

se ancora na extensa literatura disponível; conteúdo do qual se valerá este estudo para 

compreensão do tema abordado.

As  Constituições  de  1891 e  1934 são  consideradas  pela  historiografia  como 

democráticas.  Trata-se  de  cartas  políticas  antecedidas  por  assembléias  constituintes 

eleitas e que reservaram dispositivos próprios à garantia de direitos civis e políticos, a 

exemplo do que ocorre - e do que se espera que ocorra – em Constituições de inspiração 

democrática.

A  leitura  seca  e  descontextualizada  dos  textos  constitucionais  sob  comento, 

indica a formalização de textos democráticos e liberais, ungidos em clima de forte apelo 

político, econômico e social. 

Os  traços  de  semelhança,  contudo,  são  apenas  pano  de  fundo  para  que  a 

confrontação  dos  textos  constitucionais  revele  importantes  diferenças  na  seara  dos 

direitos políticos.

Mas  o  elemento  comparativo  do  projeto  encontra  fôlego  mesmo,  quando  se 

considera ao menos três  constatações:  a  primeira,  é que as  Constituições  escolhidas 

guardam entre si  uma forte  conexão temporal,  afinal  entre elas  não existiu  nenhum 

texto constitucional originário que as separasse, tendo sido a Constituição de 1934 uma 

projeção  natural  da  frustração  decorrente  das  promessas  não  cumpridas  pela 

Constituição anterior; a segunda, é que há uma clara ampliação dos direitos políticos de 

uma Carta para outra, sendo, portanto, os dois textos constitucionais, fontes originárias 

destes direitos no Brasil; e a terceira, e talvez a mais importante das constatações para 

os objetivos deste trabalho, é que as transformações de ordem econômica, político e 

social que mudaram a face do Brasil na década que antecedeu a Constituição de 1934 - 

o Brasil deixava de ser um país absolutamente rural e agrícola, para ser um país mais 

urbano, apresentado ao processo de industrialização –, e que repercutiram, claramente, 

na evolução dos direitos no plano constitucional, não se traduziram em efetivo exercício 

dos direitos políticos no período pós-constitucional, diagnóstico também verificado no 

estudo da Constituição de 1891.

Ainda  assim,  o  período  histórico  em  que  estão  compreendidas  as  duas 

Constituições analisadas – pouco mais de 30 anos - é marcado pelo intenso debate sobre 

a  efetividade  da  participação  política,  contexto  em  que  a  ampliação  dos  direitos 

políticos  é  o  aspecto  demandado.  Esse  debate  nasce,  sobretudo,  da  farsa  eleitoral 
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instalada  durante  toda  Primeira  República,  verdadeiro  ponto  de  partida  da  espiral 

crescente de insatisfações que norteará as aspirações do projeto constitucional posterior.

De outro lado, se é verdade que existe uma evolução dos direitos políticos de 

uma Carta constitucional para outra – o voto da mulher é o símbolo dessa evolução-, se 

é  verdade  que  segmentos  sociais  ou  das  elites  contribuíram  para  evolução  desses 

direitos  e  para  história  do  constitucionalismo  brasileiro,  é  verdade  também  que  a 

participação inexpressiva da sociedade na escolha de seus representantes e a ineficácia 

no exercício pleno do direito político subscrevem a tese de que as Cartas de 1891 e 

1934  produziram  uma  seqüência  histórica  de  Constituições  “enunciativas”  e  não 

propriamente democráticas, na acepção mais moderna em que esta última palavra deve 

ser compreendida.

É nesse  contexto  histórico  do  constitucionalismo brasileiro  que este  trabalho 

monográfico introduzirá a temática dos direitos políticos.

A pesquisa, entretanto, não se resume à confrontação literal das Constituições de 

1891 e 1934. O que se pretende, além disso, é entender como os direitos políticos se 

fizeram  inscrever  nestes  textos  constitucionais;  é  demonstrar,  nos  cortes  históricos 

focalizados,  quais  as  influências  e  origens  que  determinaram  a  positivação  desses 

direitos;  e  mostrar,  também,  em que  dimensão  esses  direitos  figuraram,  ou não,  de 

forma decorativa nas cartas políticas analisadas.

Os  direitos  políticos,  como  se  demonstrará  a  seguir,  dizem  respeito  à 

participação  do  cidadão  nas  coisas  do  governo,  ou  seja,  à  participação  no  poder 

propriamente dito. Entre esses direitos estão os de se manifestar livremente, organizar 

partidos,  votar  e ser  votado.  O exercício desse direito confere,  quando efetivamente 

exercido, legitimidade à organização política da sociedade. Trata-se do compromisso 

público com o funcionamento e os destinos da vida coletiva. 

Para melhor compreensão do trabalho cumpre distinguir direitos civis e direitos 

políticos. Enquanto os direitos civis estão na dimensão de liberdade dos indivíduos em 

relação ao Estado, os direitos políticos referem-se à atuação dos indivíduos perante o 

Estado e à vida social. Em apertada síntese, os direitos políticos garantem a participação 

na vida política. 

A participação plena,  no entanto,  só pode ser  exercida dentro dos limites  da 

democracia  representativa,  desde  que  postas  algumas  condições:  a  igualdade  de 

condições para a participação política; a transparência nas decisões dos representantes 

do povo; o exercício de cargos públicos com probidade; e modernamente, a utilização 
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de mecanismos  de consulta  popular  instituídos  para tomada de  decisões –  como os 

plebiscitos e referendos.

Nesse  sentido,  e  sob  esses  critérios,  é  possível  perguntar  até  que  ponto  os 

direitos políticos existiram, de fato – já que existiram de direito - nas duas primeiras 

Constituições  democráticas  brasileiras.  É  justamente  o  questionamento  que  se 

investigará na monografia proposta.

Para tanto, o trabalho desenvolverá no primeiro item, uma conceituação jurídica 

da  expressão  “Direitos  Políticos”.  No  segundo  item,  ainda  que  de  forma  breve,  se 

buscará a origem histórica dos direitos políticos, situando no contexto, as origens do 

sufrágio universal. No terceiro item, se abrirá passagem para análise sobre o papel das 

elites intelectuais  no processo de institucionalização dos direitos políticos  no Brasil. 

Dessa  fase  em  diante  procura-se  mostrar  o  contexto  histórico  em  que  estiveram 

inseridas as Constituições analisadas,  para que em seguida se pontue,  se descreva e 

analise os direitos políticos dos textos constitucionais estudados. 

1. Direitos políticos

A contextualização dos direitos políticos no trabalho não se dará dentro de uma 

concepção jurídica. Isso não quer dizer que não seja necessário situar o tema, em algum 

momento,  no  plano  jurídico,  afinal  uma  Carta  constitucional,  embora  revestida  de 

elementos políticos, veste-se de uma armadura jurídica indispensável. 

Um bom exemplo, dessa bipolaridade, são os Direitos Políticos. Embora sejam 

impositivos  constitucionais  de vocação inegavelmente  política,  seus efeitos  jurídicos 

são a própria razão de ser dos sistemas democráticos - é o que se pode dizer do direito 

de votar e de ser votado, vetor preponderante da democracia representativa.

O  aspecto  político  é  a  coluna  vertebral  do  texto  constitucional.  Seja  na 

ampliação de direitos ou na restrição deles, causa, de forma inevitável, efeitos jurídicos 

na  vida  social.  É  de  se  imaginar,  em  hipótese,  os  inúmeros  efeitos  jurídicos  que 

restariam deflagrados, se o atual texto constitucional fosse modificado para admitir que 

os  eleitores  previamente  cadastrados  por  tribunal  eleitoral,  pudessem,  por  meio 

eletrônico de processamento e pela rede mundial de computadores, opinar diretamente 

sobre assuntos do Estado.

Logo,  é  prudente  que  se  conceitue  o  tema  no  plano  jurídico,  antes  que  se 

desenvolva no plano histórico, o objeto da pesquisa.
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Os constitucionalistas têm definido os direitos políticos como a capacidade de 

eleger e de ser eleito, ou de votar e ser votado, razão pela qual o estudo, centrará sua 

atenção no sufrágio como expressão dessa espécie de direitos. 

Em Rui  Barbosa,  um dos  patrocinadores  dos  direitos  individuais  e  políticos 

insculpidos na Constituição de 1891, os direitos políticos são aqueles que conferem 

direito ativo de concorrer para a formação do poder e o direito passivo de ser admitido 

aos seus cargos e funções1. 

Na lição de Pimenta Bueno, constitucionalista do império, os direitos políticos 

são prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção direta ou indireta, mais 

ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. “São o Jus Civitatis, os 

direitos  cívicos,  que se  referem ao Poder  Público,  que autorizam o cidadão ativo a 

participar  na  formação  ou  exercício  da  autoridade  nacional,  a  exercer  o  direito  de 

vontade ou de eleitor, o direito de deputado ou senador, a ocupar cargos políticos e a 

manifestar  suas  opiniões  sobre  o  Governo  do  Estado”,  ou  seja,  um  conjunto  de 

faculdades ou de poder de intervenção dos cidadãos ativos, no governo de seu país, 

intervenção direta ou indireta, mais ou menos ampla. Na visão desse civilista: a inserção 

da vontade do cidadão no universo da formação da vontade nacional. 2 

Pinto Ferreira define direitos políticos como a forma dos indivíduos participarem 

no governo por meio da eleição, distinguindo esses direitos daqueles considerados como 

liberdades individuais. 3 

Alexandre  de  Moraes,  constitucionalista  da  atualidade,  os  define  como  o 

conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular, inserindo-

os  entre  os  direitos  públicos  subjetivos  que  investem o  indivíduo  no  status  activae 

civitates, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios 

políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania. 4 

Ferreira Filho, no Curso de Direito Constitucional, abordou as acepções em que 

poderiam ser tomados os direitos políticos – no sentido amplo e no sentido restrito. O 

amplo, como decorrência das qualidades das pessoas em relação ao Estado. O restrito, 

quanto à possibilidade de ingressar no governo, votando e sendo votado. 5 
1 BARBOSA, Rui. República: Teoria e Prática. Brasília: Vozes, Câmara dos Deputados 1978, pág.73.
2 BUENO, Pimenta.  Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: 
Nova Edição, 1958, p. 459.

3 PINTO FEREEIRA, Luiz. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 447 e s.

4 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 217.
5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 
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José Afonso da Silva elucida o tema da seguinte forma: 

“O  regime  representativo  desenvolveu  técnicas  destinadas  a  efetivar  a  designação  dos 

representantes  do povo nos órgãos governamentais.  A princípio,  essas técnicas  aplicavam-se 

empiricamente nas épocas em que o povo deveria proceder à escolha dos seus representantes. 

Aos poucos, porém, certos modos de proceder foram transformando-se em regras, que o direito 

positivo sancionara como normas de agir. Assim, o direito democrático de participação do povo 

no governo, por seus representantes, acabara exigindo a formação de um conjunto de normas 

legais permanentes que recebera a denominação de Direitos Políticos”. 6 

Na  base  dos  direitos  políticos,  portanto,  está  o  sufrágio,  expressado  pela 

capacidade de eleger e de ser eleito. 

Não custa  destacar,  a  distinção que se  deve fazer  entre o  sufrágio e o  voto. 

Enquanto o primeiro é um direito amplo que engloba o voto como efeito, o segundo é o 

exercício ativo do sufrágio.

Quanto  a  essa  diferença,  José  Afonso  da  Silva  faz  importante  anotação  em 

relação  à  Constituição  de  1988:  “as  palavras  sufrágio  e  voto  são  empregadas 

comumente como sinônimos. A Constituição, no entanto, dá-lhes sentidos diferentes, 

especialmente, no seu artigo 14, por onde se vê que o sufrágio é universal e o voto é 

direto e secreto e tem valor igual. A palavra voto é empregada em outros dispositivos, 

exprimindo a vontade num processo decisório.  Escrutínio é outro termo com que se 

confundem  as  palavras  sufrágio  e  voto.  É  que  os  três  se  inserem  no  processo  de 

participação do povo no governo, expressando: um, o direito (sufrágio), outro, o seu 

exercício (o voto), e o outro, o modo de exercício (o escrutínio)”. 7 

Não há dúvida que o sufrágio é o sustentáculo ideológico na representatividade 

dos regimes políticos.  

Em síntese, o corolário dos direitos políticos é o direito de votar e ser votado. 

Nesse sentido, o núcleo medular desses direitos é o direito de sufrágio, que consiste da 

capacidade ativa e passiva do eleitor – na primeira votando e na segunda sendo votado. 

O voto, portanto, é o objeto de interesse do sufrágio, quer quando se confere aquele a 

1978, p. 255 e s.
6 SILVA,  José Afonso da.  Curso de Direito  Constitucional  Positivo.  São Paulo:  Malheiros  Editores, 
1998. p. 104.

7 SILVA,  José Afonso da.  Curso de Direito  Constitucional  Positivo.  São Paulo:  Malheiros  Editores, 
1998, p. 
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alguém, definindo-se os que conduzirão os negócios públicos, seja para recebê-lo no 

exercício da faculdade passiva do sufrágio.

O  voto,  não  há  duvida,  é  o  fundamento  da  ordem  democrática.  No  estado 

moderno e contemporâneo, o único instrumento capaz de produzir decisões coletivas 

soberanas e o revezamento pacífico do poder.

Como dizia José de Alencar o voto não é, como pretendem muitos, um direito 

político, é mais do que isso, é uma fração da soberania nacional; é o cidadão.8

Da lição de escritores liberais como Benjamin Constant, Stuart Mill, depreende-

se  que  o  voto  é  o  verdadeiro  instrumento  da  democracia  representativa  no  Estado 

liberal. Ao analisar essa temática, Bobbio assenta o seguinte fundamento: 

“Nesta  concepção  liberal  da  Democracia,  a  participação  do  poder  político,  que  sempre  foi 

caracterizante  do  regime  democrático,  é  resolvida  através  de  uma  das  muitas  liberdades 

individuais  que  o  cidadão  reivindicou  contra  o  estado  absoluto.  A  participação  é  também 

redefinida como manifestação daquela liberdade particular que indo além do direito de exprimir 

a própria opinião, de reunir-se ou de associar-se para influir na política do país, compreende 

ainda o direito de eleger representantes para o Parlamento e de ser eleito”. 9

Não obstante a relevância do instituto para vida democrática, pouco se escreve 

sobre sua institucionalização, resumindo-se os escritos disponíveis a relatos específicos 

sobre transformação de anseios em direitos. Como diz Letícia Bicalho Canedo:

“o  voto  é  praticamente  um  procedimento  sem  história.  Os  especialistas  se  contentam  em 

declarar sua superioridade e a necessidade da eleição. Não se discute mais o que fundamenta o 

recurso ao voto. Contenta-se em lutar pela ampliação o círculo dos interessados em votar, ou 

contra o voto obrigatório dos eleitores, por exemplo. Tenta-se aperfeiçoar sua técnica de forma a 

impedir  a fraude ou corrupção nas práticas eleitorais,  como se viu na apuração das eleições 

presidenciais americanas de novembro de 2000; ou mesmo criar uma democracia permanente em 

domicílio, como se lê a propósito das eleições via Internet, na Suíça. Do lado dos historiadores 

políticos, a atenção se volta para o direito eleitoral, a organização formal das instituições e as 

campanhas  eleitorais,  numa  tentativa  de  explicar,  pela  história  regressiva,  os  processos  de 

nacionalização da vida política e os momentos fundadores das fraudes. Há também o interesse 

8 ALENCAR, José de. “Do voto” in CANÊDO, Letícia Bicalho(Org.). O sufrágio universal e a invenção 
democrática.  São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p. 65.

9 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola ET PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5ª ed. 
São Paulo: Editora UNB, Imprensa Oficial, 2004.
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encaminhado para uma história democrática da democracia, isto é, uma história ideológica das 

idéias ou das instituições, na qual é apagado todo o trabalho social e político da produção da 

instituição do sufrágio universal”.10

 

Ao se pesquisar os direitos políticos inscritos nessas Constituições, muito pouco 

material  bibliográfico  percorre  o  encadeamento  histórico  que  culmina  com  a 

constitucionalização desses direitos. Na primeira constituição republicana, os direitos 

políticos  não  são,  necessariamente,  parte  fundamental  da  ruptura  institucional  que 

lastreou o fim do Império e o início da República. A larga historiografia sobre a época 

não deixa ver,  de forma clara,  o  tema como um referencial  daquele  momento.  Não 

obstante  a  consagração  de  direito  civis  e  políticos  estava  inserida  no  pacote  de 

mudanças de cunho liberal vendido por intelectuais brasileiros a partir da experiência 

mundial, particularmente, a americana. 

Atualmente, o alcance do tema ganha proporções similares aos estudos recentes 

que se empreendem a respeito da democracia, até porque o sufrágio universal já vem 

sendo  considerado,  por  inúmeros  pesquisadores,  como  o  mais  revolucionário  dos 

institutos  da  sociedade  moderna.  Nesse  sentido,  a  ampliação,  por  exemplo,  da 

participação popular nas decisões dos governos é assunto que vem sendo largamente 

debatido, em particular, no que se refere a projeção da influência direta do cidadão no 

pensamento e na forma de agir dos governos. Fala-se em recorrer, com mais freqüência, 

a  institutos  como referendos  e  plebiscitos  –  a  chamada  democracia  semidireta,  nas 

palavras de Maria Victória de Mesquita Benevides; e mais recentemente, com grande 

profusão,  da  possibilidade  de  utilização  de  recursos  tecnológicos  –“Internet”-  como 

instrumentos para viabilização de uma democracia direta, mais participativa, não aos 

moldes  da  antiga  democracia  grega,  mas  uma  democracia  que  faça  integrar  à 

modernidade, as realidades sociais dessa modernidade. 11

Assim, enquanto contemporaneamente  o horizonte do tema Direitos Políticos 

ganha fôlego em várias direções, florescendo o debate sobre a iniciativa popular de leis, 

o referendo, o plebiscito, a ação popular, no período histórico analisado – da Primeira 

República à República Nova – o tema fica compulsoriamente restrito ao sufrágio. De 

plano, não há que se falar nos institutos já mencionados, como o da iniciativa popular, 

do referendo e do plebiscito. Tanto a Constituição de 1891, quanto a de 1934, embora 

10 CANÊDO, Letícia Bicalho(Org.). O sufrágio universal e a invenção democrática.  São Paulo: Estação 
Liberdade, 2005.p. 12-13.
11 BENEVIDES,  Maria  Victória  de  Mesquita.  A cidadania  ativa  –  referendo,  plebiscito  e  iniciativa  
popular. São Paulo: Editora Ática, 1991.
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tivesse debatido em Assembléias Constituintes o tema, as duas desconheceram nos seus 

textos os referidos institutos. 

Sem prejuízo de outros aspectos que venham repercutir na seara dos direitos 

políticos,  os  olhares  deste  trabalho  se  lançam,  com  maior  atenção,  sobre  a 

institucionalização  do  sufrágio  como  garantia  mínima  ao  exercício  da  participação 

política no estado democrático brasileiro; elemento pelo qual estará pautado o trabalho 

na tentativa de conferir e analisar os direitos inscritos nas Constituições de 1891 e 1934. 

Logo,  o  estudo  dos  direitos  políticos  nas  Constituições  referidas  deve  ser 

enfeixado, portanto, nos limites que se circunscrevem aos caminhos que percorreram o 

voto nesses textos políticos. Isso implica, basicamente, estudar a constitucionalização 

do sufrágio nas duas primeiras Constituições democráticas republicanas e para tanto é 

mister que se resgate, mesmo que de forma breve, as origens do sufrágio na história. 

2. Codificação do sufrágio universal

O  estudo  da  institucionalização  do  sufrágio  é  um  estudo  tortuoso  e  com 

limitação de ordem bibliográfica. Costuma-se falar sobre as eleições, sobre os sistemas 

políticos, mas não há propriamente uma literatura sobre o ato do voto. 

A  rigor,  a  institucionalização  do  voto  é  produto  de  um  consenso;  é  a 

materialização do pacto prévio; é o resultado do processo histórico. Logo, o historiador, 

com  raríssimas  exceções,  não  descreve  a  história  do  voto;  descreve  a  história  da 

sociedade que o institucionalizou.  

O  fato  é  que  esse  estudo  sempre  está  relegado  a  uma  tecnicalidade,  a  um 

formalismo.  Despreza-se,  no  entanto,  o  que  lhe  é  mais  caro:  a  efetividade.  Foram 

justamente  as  codificações  e  constitucionalizações  que  garantiram  a  conquista  do 

sufrágio universal como bem maior da vida democrática. 

   O marco da codificação do sufrágio universal na história data de 1848, na 

França. Há pouco material histórico sobre o tema, mas o que se tem disponível deixa 

notar que durante todo século XIX, em diversos países da Europa, a institucionalização 

constitucional do sufrágio, ou melhor, do voto, é buscada pelos parlamentos. 

Fica  implícita  a  idéia  de  que  a  inscrição  do  voto  em códigos,  leis  e  textos 

constitucionais  estava  ligada  ao  amadurecimento  dos  parlamentos  e,  portanto,  das 

democracias representativas.

Na França, o sufrágio surge como apanágio da revolução de 1848 que derrubou 

a  Monarquia,  formalizado  por  um  decreto  de  março  do  mesmo  ano.  Cormenin  e 
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Isambert foram os juristas responsáveis pela elaboração do ato formal para instituição 

do  sufrágio  universal  naquele  país.  O  primeiro,  Cormenin,  havia  sido  por  vezes 

deputado da antiga monarquia censitária e era conhecido pelos seus posicionamentos 

vanguardistas  em  favor  do  sufrágio  universal.  Nas  palavras  de  Alain  Garrigou, 

Cormenin podia apresentar-se como o pai do sufrágio universal,  já  que encarnava a 

qualidade de precursor, tanto quanto de redator do decreto de cinco de março.12

Na Suíça,  apesar  dos  cantões  –  estados  suíços  –  terem ampla  autonomia  no 

campo dos direitos políticos, o que tornava não homogênea a legislação do país sobre o 

tema, o sufrágio universal aparece em alguns desses estados já em 1830, convalidando-

se e enraizando-se por todo país no decorrer do século.

Na Inglaterra,  onde a  democracia  floresce com significativa precocidade,  e o 

onde o voto é tido como fundamento da monarquia parlamentar instalada, a lógica de 

um sufrágio universal secreto recrudesce à luz de um cenário político onde a pressão das 

massas e dos setores médios ganham força, só se institucionalizando, no entanto, em 

1872.

Nos Estados Unidos, final do século XIX, no período em que se convencionou 

chamar de a Idade da Reforma, o reclamo pelo voto secreto aparece ainda que de forma 

secundária,  no mesmo momento  em que o país  debate  os  contornos  da democracia 

estadunidense.

Nesse país, a adoção do sufrágio universal aconteceu mediante acossado embate 

ideológico e social, a exemplo do que ocorreu na Inglaterra e em diversas nações, no 

decorrer do século XIX.

Na problemática rousseauniana reforçada nas idéias de que o sufrágio universal 

seria uma atomização do corpo eleitoral e uma espécie de negação à democracia ideal, 

permeava, ainda, o debate acirrado quanto à institucionalização do voto secreto – hoje 

considerado corolário do voto.

Stuart Mill que, ulteriormente, reconheceu que os inconvenientes do voto secreto 

funcionariam como um mal menor defendeu, por longo tempo, o receio expressado por 

Rousseau a respeito do voto secreto. Para Mill, o voto secreto conferia ao eleitor não 

uma obrigação pública, mas uma forma de usar a função pública em favor dos seus 

próprios interesses, prazer ou capricho; ao revés acreditava que o voto público, ou seja, 

aberto, traria o compromisso coletivo do indivíduo. Do seu ponto de vista “Um voto ‘vil 
12 GARRIOU, Alain. “O rascunho do sufrágio universal – Arqueologia do decreto de 5 de março de 
1848” in CANÊDO, Letícia Bicalho(Org.). O sufrágio universal e a invenção democrática.  São Paulo: 
Estação Liberdade, 2005, p. 65.
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e  mal  intencionado’  é  hoje,  estou  certo  disso,  mais  freqüentemente  inspirado  pelos 

interesses pessoais do eleitor ou por interesses de classe ou pelas tendências mesquinhas 

de seu próprio espírito, do que pelo medo de eventuais represálias da parte de outrem; e 

o  voto  secreto  permitiria  ao  eleitor  sucumbir  a  esses  maus  pendores,  livre  de  toda 

vergonha ou responsabilidade”. 13 

Mill,  contudo, reflui dessa posição. Reconheceu que frente à pressão sobre o 

eleitor havia de se enxergar o instituto do voto de maneira mais pragmática, já que o 

risco do voto público poderia conduzir à hegemonia dos interesses particulares mais 

poderosos ou mais bem organizados.

Em Rousseau e Mill, a democracia, a princípio, somente funcionaria se o eleitor 

demonstrasse virtudes. 

O que se vê na história é uma verdadeira resistência, mesmo entre os declarados 

entusiastas da democracia, à implementação do sufrágio universal pleno, marcada pela 

dicotomia entre o voto secreto e o voto público.  No entanto, prevalece no curso da 

história, o formato do voto secreto – sem o controle estatal ou privado - e universal – 

sem critério de censo, de gênero ou de raça.

No Brasil, os caminhos do sufrágio universal não foram menos polêmicos. Na 

primeira  das  constituições  brasileiras  –  a  de  1824  –  as  eleições  eram  indiretas  e 

censitárias. Brasileiros, naturalizados com mais de vinte cinco anos, militares com mais 

de vinte um anos, padres e bacharéis que possuíssem renda superior a cem mil-réis 

estavam habilitados a votar nas eleições paroquiais ou de primeiro grau – onde eram 

escolhidos em assembléia paroquial os eleitores da província-, e os com renda superior 

a duzentos mil-réis aptos a escolherem deputados, senadores, nas eleições consideradas 

de segundo grau – quando eleitores de província, já escolhidos, votavam em deputados 

e senadores. Até a edição da Lei Saraiva em 1881, quando as eleições diretas foram 

concebidas,  ainda  que  por  colégio  eleitoral  censitário,  poucas  modificações  foram 

introduzidas pelo Império em duas décadas. As eleições eram marcadas pela exclusão, 

conflito e manipulação. Sobre o período, importante anotação faz a socióloga Letícia 

Bicalho Canedo:

“As eleições se realizavam dentro das igrejas, e não nos paços das Câmaras, como aconteceu nas 

eleições  de  1821.  E  tal  como nestas,  era  precedida  de  missa  solene  católica  obrigatória.  A 

legitimidade das eleições, portanto, foi difundida e defendida, no Brasil, por meio de códigos 

simbólicos  pertencentes  à  tradição  local,  que  eram  religiosos,  não  saídos  da  autoridade  do 
13 MILL, J. S. Thought on the Parliamentary Reform. Londres: J. W. Parker and Sons, 1859, p.40.
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Estado. Não houve, neste início, uma tentativa de superpor um modelo político secularizado a 

uma sociedade que não era realmente uma. As cerimônias religiosas só foram eliminadas na 

reforma eleitoral de 1881. Até então era o Padre, acompanhado do Juiz de Fora, que propunha à 

população reunida na Igreja o nome dos mesários. Estes eram aprovados por aclamação. (...) A 

presença e o domínio dos fazendeiros mais poderosos nessas eleições eram decisivos. Até 1842, 

só eles conseguiam colocar freio na turbulência popular e dar garantia aos votantes. Dessa forma, 

concediam um fundamento legal a seu próprio poder e, paralelamente, junto com os votantes, 

participavam da produção da instituição do voto. (...) Os conflitos e as manipulações existentes 

nessas eleições demonstram que, no início do processo de cidadania no Brasil, os grupos nele 

engajados não tinham muito interesse em leis que normatizassem os comportamentos coletivos. 

Até a década de 1840, não havia nem partido político nacional organizado. (...) Em vinte anos 

(1855-75), houve três alterações nas regras, sem promover grandes modificações no sistema”. 14 

Travou-se no período,  no entanto,  intensa luta em favor  do sufrágio direto e 

secreto;  em oposição  estavam  as  oligarquias  do  Império,  que  defendiam o  modelo 

vigente do voto indireto – na defesa, é claro, e na manutenção de seus interesses -, 

invocando a inaptidão ou despreparo do povo para o ato de votar.

Na obra “O sistema representativo” que data de 1868, de José de Alencar, no 

capítulo “Do voto”, é possível extrair a essência do debate político verbalizado durante 

o período imperial.

No  trecho  adiante  reproduzido,  Alencar  sustenta  com  a  firmeza  do  seu 

posicionamento,  o  debate  sobre  a  universalidade  do voto em contraposição ao voto 

indireto.

“Eis o terror que o princípio da universalidade do voto incute nos próprios sectários da escola 

democrática. Para desvanecê-lo, não duvidaram sofismar a idéia. ‘O voto é um direito universal’, 

dizem  eles;  ‘compete  a  todo  cidadão;  mas  para  exercê-lo  é  indispensável  certa  aptidão  ou 

capacidade’. Assim cerceiam o exercício do voto, que deveria ser universal como o princípio. 

Sem dúvida há uma incapacidade política, um impedimento que tolhe a liberdade do cidadão, 

assim como a liberdade individual. Mas o direito coacto não deixa de existir; passa a ser exercido 

por um legítimo representante.  É este  o primeiro vício  que se nota  no sistema restritivo do 

exercício  do voto.  Ele  pretende  restringir  apenas  o uso  de  uma faculdade,  entretanto  que  a 

suprime completamente,  pois  não  dá  representantes  naturais  aos  incapazes  políticos.  Qual  é 

porém o critério da capacidade eleitoral? É uma coisa monstruosa que se decorou com o nome de 

censo, e que serve-se da instrução, dos cargos, da renda, da propriedade imóvel, de todos este 

princípios  tão  diversos,  para  aquilatar  da  aptidão  política  do  cidadão;  concedendo-lhe  ou 

recusando-lhe o uso do voto. Tudo isto é irrisório; e admira como a sociedade ainda sofre esta 
14 CANÊDO, Letícia Bicalho. “Aprendendo a votar”in PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 
(orgs.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003, p. 527.
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subversão dos princípios. Se admite-se como base da capacidade política a instrução,  parece 

ridículo dar a um analfabeto patente de ilustrado porque possui uma renda; se a base está na 

propriedade, porque representa o interesse do cidadão no Estado, seria disparatado revestir um 

título científico de igual caráter; se finalmente a base é múltipla e assenta em qualquer interesse 

legítimo, então nenhum membro pode ser excluído, porque todos os têm, embora em mínima 

proporção”. 15

Em outra passagem, do mesmo texto, com inexcedível clareza, José de Alencar 

combate o absurdo do censo: “A sociedade concede o sufrágio a um cidadão porque é 

senhor  de  um prédio;  e  o  recusa  ao  simples  artista,  que  não acumulou ainda certo 

cabedal. Entretanto o proprietário, crivado de dívidas, superiores ao prédio, nada possui 

na  realidade,  e  nada  produz.  Ao  contrário  o  outro  concorre  com seu  trabalho  para 

riqueza pública”. 16

A mesma riqueza de informações sobre o debate latente que se desencadeava no 

seio  da  sociedade  imperial  é  demonstrada  em  diversas  passagens  de  Rui  Barbosa, 

investido na causa pela universalidade do sufrágio e pelo voto direto.

Em discurso pronunciado na Assembléia  Popular no Teatro de São João, em 

agosto de 1874, publicado no  Diário da Bahia no mesmo mês,  Rui vaticina o voto 

indireto e condena, de forma veemente, o sistema eleitoral do Império; prenúncio da 

reforma que conduziria alguns anos depois por intermédio da Lei Saraiva.

“O Partido Liberal,  o povo brasileiro,  não vêem outra possibilidade de salvamento senão na 

reforma eleitoral.  Esperemos que a Coroa a vai fazer...  Mas como?...  Não nos traz a eleição 

direta, reclamada por brado unânime no país inteiro, mas um cousa que tem por objeto ostensivo 

dar voto às minorias, numa terra onde as mesmas maiorias não nos têm.(Muito bem; apoiados 

gerais;palmas.) Adotada a eleição indireta, ainda que sua prática seja uma verdade, e não um 

sistema de fraude universal e escandalosa, como entre nós (apoiados), o deputado não é jamais 

representante  das  assembléias  primárias,  representantes  do  povo.  (Apoiados)  O  que  ele 

representa são os colégios eleitorais, é o país legal, como se dizia em França, isto é, um criação 

artificial  da  lei,  sobreposta,  como  elemento  compressor,  ao  país  real,  à  universalidade  dos 

cidadãos. Daí é que lhe vem o mandato; da soberania nacional, não!(Apoiados)”. 17

Em outro  trecho  do  mesmo  discurso,  Rui  deixa  claro  que  os  defensores  do 

sufrágio universal e direto no Brasil,  a exemplo do que vinha ocorrendo na Europa, 
15 ALENCAR, José de. “Do voto” in CANÊDO, Letícia Bicalho(Org.). O sufrágio universal e a invenção 
democrática.  São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p. 71 e 72.
16 Ibid, p.72. 
17 BARBOSA, Rui. Obras completas - Trabalhos Políticos 1872-1874. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Ministério da Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa, p. 248.
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enfrentavam os mesmos argumentos patrocinados, nesse século, por Mill e Tocqueville, 

quanto  aos  receios  em  relação  ao  sufrágio  direto.  Na  concepção  inicial  desses 

pensadores estava presente idéia de que o voto direto falsearia a democracia, já que o 

povo não demonstrava preparo ou capacidade para o exercício do voto.

“Eu chego ao termo do meu raciocínio, e digo: a eleição indireta tem por base o pressuposto de 

que  o  povo é  incapaz  de  escolher  acertadamente  os  deputados.  (Repetidos  apoiados).  Logo 

admitido este sistema eleitoral, o Parlamento não só não pode, como não deve ser o resultado de 

uma designação popular; há de, sim, e deve ser a expressão de uma escolha que, na estimativa 

dos adversários do sufrágio direto, é mais alta, mais fidedigna, mais competente, mais pura, a 

escolha cometida ao eleitorado, que paira em regiões onde a nação não chega, mas onde baixa 

incessante a chuva dos favores ministeriais (apoiados); onde o povo não tem entrada para sua 

soberania,  mas  tem  residência  efetiva  o  poder  para  as  transações  ruins  em  que  o  país  é 

sacrificado(muito bem; muito bem); onde as reformas liberais causam pânico, mas imoralidades 

douradas do governo são recebidas entre aplausos(apoiados; muito bem); onde a menos frontes 

para  proteger  com  a  indignação  a  liberdade  violada,  que  para  sancionar  acurvadas  as 

imprudências de opressores sem escrúpulos(aplausos), menos braços para acudir aos cidadãos 

proscritos  que  para  implorar  o  pão  dos  empregos(apoiados),  menos  olhos  para  perceber  a 

desonra de nossa terra que para ver os interesses de casa ameaçados.(Muito bem;muito bem.)”. 18 

  

Na parte final de um artigo publicado um ano antes, no  Diário da Bahia, Rui 

Barbosa denuncia a fraude eleitoral e proclama o voto direto: 

“O que queremos, o que quer a eleição direta é que se exclua o capanga, o cacetista, o biju, o 

xenxém,  o  bem-te-vi,  o  morte-certa,  o  cá-te-espero,  o  mendigo,  o  fósforo,  o  analfabeto,  o 

escravo,  todos  esses  produtos  da  larga  miséria  social  para  abrir  margem  ao  patriotismo,  à 

ilustração,  à  independência,  à  fortuna,  à  experiência.  A  eleição  indireta  é  a  eleição  da 

incapacidade; a eleição direta é a eleição do mérito; a dúvida era impossível; a nação escolhe 

desde muito. Ora, quando a nação escolhe, quando a nação julga, quando a nação quer, os que 

pensam contrariamente podem protestar, mas devem submeter-se”. 19

Veio a Lei Saraiva em 1881 e com ela,  pela primeira vez, o voto direto nas 

eleições  federais,  sem,  entretanto,  admitir  o  voto  universal.  A  despeito  de  ter 

introduzido o voto direito, a nova legislação, no entanto, fez produzir um conjunto de 

regras mais rigorosas para controlar a renda mínima; em outras palavras, concedeu o 

voto direto por um lado, e restringiu o universo de eleitores por outro. A lei criou, ainda, 
18 Ibid, p. 249 e 250.
19 BARBOSA, Rui. Obras completas - Trabalhos Políticos 1872-1874. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Ministério da Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa, p. 40.
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o título de eleitor, que só poderia ser obtido mediante comprovação da renda; e instituiu 

a cabine eleitoral. As medidas, contudo, só fizeram diminuir a participação eleitoral. Na 

prática a grande maioria da população continuava alijada do processo político. 

A concepção do sufrágio universal nasce, no Brasil, de fato, com a República e 

com sua Constituição. Nasce em contraste com última legislação eleitoral do Império – 

a Lei Saraiva -, abolindo o voto censitário. O alcance, porém, do sufrágio, foi concebido 

numa visão tosca;  afinal  estavam excluídos  do exercício do voto os  analfabetos,  os 

mendigos e as mulheres.

3. Elites intelectuais no Brasil

É intuitiva a idéia de que analisar o papel das elites em qualquer dimensão – 

social,  política  e  econômica-,  é  condição  fundamental  para  compreensão  do 

comportamento das sociedades, dos grupos organizados e dos arranjos institucionais.

A formatação  de  um texto  constitucional  sofre,  nesse  sentido,  influência  do 

modelo de elite que controla o processo de transição do poder; quer essa transição se dê 

pelo caminho da Assembléia Constituinte – as Constituições de 1891 e 1934 seguiram 

nessa trilha – quer se dê pela outorga de um texto como em 1937. Nas duas situações, a 

face da elite reinante se deixa mostrar, senão escancarada, pelo menos nas entrelinhas 

da nova ordem constitucional vigente.

A Teoria das Elites, fundada nas obras clássicas de Pareto, Mosca e Michels(20) 

do final do século XIX e início do século XX, é um referencial teórico importante para a 

análise dos contextos históricos. Nas palavras de Bobbio, trata-se de uma teoria realista 

da política.

Para os precursores e para teóricos mais contemporâneos como Wright Mills(21), 

havia um consenso: como analisar um regime sem admitir que o poder sempre pertença 

a  uma  minoria,  e  que  as  eventuais  alternâncias  deste  poder  serão,  nada  mais  nada 

menos, que a alternância entre minorias em competição entre si?

Para Bobbio,  tal  resposta  se  dá por sete  aspectos  que conferem identidade  à 

teoria e, portanto, são contribuições das quais a ciência política não pode se furtar. 

 Primeiro que em toda sociedade as relações entre os indivíduos inspiram uma 

natural desigualdade. Num segundo aspecto, é que a desigualdade está lastreada numa 

desigual distribuição do poder – o poder inclina-se a concentrar-se nas mãos de um 

20 Cf. Bobbio, Norberto. “Teoria das Elites” in BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola ET 
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5ª ed. São Paulo: Editora UNB, Imprensa Oficial, 2004. 
21 Ibid., p. 388.
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pequeno grupo.  Terceiro,  o  poder  por  excelência  é  o  poder  político.  Quarto:  quem 

detém o poder político é sempre uma minoria. Quinto: que há “orgânica” solidariedade 

entre os detentores do poder na manutenção de regras que perpetuam a elite. Sexto: 

quem faz as diferenças entre os governos são as elites, já que elas se revezam no poder. 

Sétimo e último aspecto, o pólo inverso à elite é a massa, refém das políticas elitistas e 

classe que acaba servindo a classe dominante. 

O autor revisa a teoria afirmando que mesmo os que fizeram veemente crítica à 

teoria, como os críticos marxistas e pluralistas, foram obrigados a admitir, em alguma 

medida, o fenômeno das elites como uma variável fundamental para explicar a ordem 

política.

Bobbio se refere à Mosca como o formulador,  por excelência,  da teoria hoje 

tornada clássica.  Para Mosca a elite encontrava força no fato de ser organizada, em 

contraposição a uma maioria desorganizada. Em relação à Pareto, que se tornou uma 

eminência na área das ciências sociais, Bobbio destaca a afirmação do autor de que a 

desigualdade  está  em  todos  os  campos  da  atividade  humana;  um  escalonamento 

incontornável divide os homens em níveis que vão do inferior ao superior, em que as 

elites estão justamente nos últimos e, onde a história é um teatro contínuo de disputa 

entre uma elite e outra. 

Para  Bobbio,  Michels  é  um continuador  das  idéias  de  Mosca  e  Pareto.  Sua 

grande contribuição à teoria elitista diz respeito a introdução do termo “oligarquia” no 

bojo  da  discussão  sobre  a  teoria,  tendo cunhado a  célebre  expressão  “lei  férrea  da 

oligarquia”. Para esse autor quem diz organização diz oligarquia. Bobbio afirma que a 

obra de Michels é uma confirmação histórica e empírica da teoria elitista, permitindo 

uma aplicação ampla da teoria no campo das ciências políticas e sociais.22

Mas foi nos Estados Unidos, com Harold D. Lasswell  e Wright Mills,  que a 

Teoria  das  Elites  ganha  contemporaneidade  e  divulgação.  Lasswell  remonta  os 

precursores ao afirmar que: “O estudo da política é o estudo da influência daqueles que 

a exercem...”. 23

Wright Mills, ao sustentar a idéia da elite no Poder nos Estados Unidos, faz ruir 

a imagem plácida da América concebida como um paraíso do cidadão comum. A Elite 

no Poder é uma classe dominante “composta de homens que se acham em posições tais 

que lhe é possível transcender o ambiente do homem comum”, e embora atuando de 
22 Cf. Bobbio, Norberto. “Teoria das Elites” in BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola ET 
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5ª ed. São Paulo: Editora UNB, Imprensa Oficial, 2004.
23 Ibid., p. 388.
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forma monolítica, distribui-se em três setores chaves da vida americana: a economia, o 

exército  e  a  política.  A  obra  de  Mills  é  um  marco  importante  no  debate  sobre  o 

comportamento  da  elite,  ao  ensejar  o  cotejo  de  correntes  críticas  –  pluralistas  e 

marxistas.24        

As  críticas  mais  bem  formuladas  à  Teoria  das  Elites  não  retiraram  a  força 

científica dos seus fundamentos. Além das inegáveis contribuições históricas que essas 

correntes críticas trouxeram ao estudo da ciência política, elas foram, em boa fração, a 

confirmação histórica da própria Teoria da Elite.

Os  marxistas,  por  exemplo,  ao  confirmarem  a  existência  de  uma  só  elite 

dominante, detentora dos meios de produção, não negavam, em si, a existência da elite. 

Ao contrário, a confirmavam sob a ótica exclusiva do poder econômico. 

Os pluralistas também não evocavam a negação da elite.  Combatiam a visão 

monolítica das elites, concebendo-as numa análise mitigada. A ênfase que conferiam a 

competição entre as elites é a prova inequívoca da aplicabilidade da teoria para um 

estudo eficiente e aprofundado das realidades políticas.

À luz do que se convencionou chamar de consenso de uma teoria das elites, e 

mesmo se opondo aos seus fundamentos, não há como desconhecer a prevalência dos 

que  possuem instrumentos  e  recursos  diferenciados  que  mesmo  atuando  dentro  das 

regras políticas - regras que conformam ou aproveitam em benefício próprio -, acabam 

tendo um papel estratégico na vida política.

No contexto da abordagem até aqui formulada,  não é possível,  por exemplo, 

pretender  suscitar  qualquer  discussão  sobre  evolução  e  comportamento  do  processo 

político  brasileiro  sem  que  a  questão  das  elites  esteja  no  plano  inicial  do  debate, 

especialmente numa sociedade de origens aristocráticas como a brasileira.

Num breve folhear das páginas que contam a história e a formação política do 

Brasil é visível o traço horizontal que percorre o caminho das elites, partindo do marco 

inicial  –  a  colonização  –  até  os  dias  atuais.  Pode-se  afirmar  que  os  rumos  do 

desenvolvimento econômico, político e social do país, se confundem com os rumos das 

elites brasileiras e das suas mutações históricas.

De sorte que, para entender o Estado brasileiro, se deve ter em conta as sólidas 

relações entre os diversos atores das elites e o palco armado do poder.  

É certo que os períodos históricos analisados neste trabalho - para ser preciso os 

anos que antecedem a promulgação dos textos constitucionais de 1891 e 1934 - devem 

24 Ibid., p. 388.
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ser estudados sob a lógica dos motores econômicos que influenciaram as relações de 

poder e o tipo de Constituição concebida. Não há como compreender, por exemplo, a 

lógica  pré-republicana  sem estudar  a  estrutura  agrária  predominante  consagrada  no 

império; nem olvidar as influências da economia cafeeira e dos primeiros passos da 

indústria nos anos que antecederam e entremearam o processo revolucionário de 1930.

No entanto, pede-se passagem para introduzir o tema elite neste estudo, menos 

sob o enfoque econômico – até porque isso se fará em outra etapa-, e mais na direção de 

visualizar  um tipo de  elite  que  tem se  destacado  no  processo  evolutivo  da  política 

brasileira:  as  elites  intelectuais,  compostas  por  bacharéis,  escritores,  profissionais 

liberais (advogados,  médicos) e alguns integrantes das carreiras  de Estado, como os 

militares.

É forçoso reconhecer que foram elas as responsáveis, em muitos episódios da 

história brasileira, pelo levante de lutas políticas, pela vocalização de garantias e direitos 

e, mesmo, pela liderança da resistência política em momentos de exceção.

É possível, desde já, afirmar, por exemplo, que a inscrição dos direitos políticos 

na primeira carta constitucional republicana brasileira nasceu antes por um desejo das 

elites intelectuais do que pela mobilização da sociedade brasileira – já não se deve dizer 

o mesmo da Carta de 34.

Foram,  também,  as  mesmas  elites  intelectuais  que  fomentaram  as  primeiras 

queixas sobre a fraude eleitoral vivenciada durante a Primeira República. 

Logo, se admitida a hipótese de que as duas primeiras constituições republicanas 

brasileiras, embora ancoradas no projeto de sociedade de cada época, não nasceram de 

processos  históricos  em  que  a  ampla  participação  popular  fosse  um  sustentáculo 

importante, é então fácil perceber o quão foram efetivas as intervenções de intelectuais, 

especialmente nas Assembléias Constituintes, para a incorporação de valores. Valores 

esses que, se não emergiam da vontade expressa da maioria da população brasileira, 

estavam na consciência amadurecida de diversos segmentos sociais e consolidados em 

países em que a experiência democrática já noticiava seu êxito.         

O  processo  de  formação  de  uma  elite  intelectual  no  Brasil  vai  escoar  no 

surgimento  de  organizações  de  classe,  na  formação  dos  partidos  políticos,  na 

estruturação do poder no país, bem como na consolidação de uma opinião pública.

Não é difícil perceber a grande influência que as elites intelectuais brasileiras 

tiveram no processo político.  Dotadas de conhecimentos e prerrogativas que sempre 
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lhes  distinguiram do restante da sociedade,  estabeleceram-se como elite  privilegiada 

numa sociedade de tantas desigualdades sociais, como sempre foi a sociedade brasileira.

A  identificação  das  elites  intelectuais  no  Brasil  exterioriza  o  forte  traço 

oligárquico da sociedade brasileira, uma referência contundente da materialização dos 

interesses organizados.

Estudos no campo social e político, realizados sobre os laços de poder no Brasil 

mostram, por um lado, uma estrutura estatal forte e, por outro,  frágeis estruturas de 

representação.  Essas mesmas pesquisas apontam um Estado burocrático,  calcado em 

raízes  culturais  patrimonialistas  e  de  pouca  participação,  que  privilegiam 

relacionamentos clientelísticos e permuta de interesses no seio da atividade da máquina 

pública.

No  Brasil  colônia,  esse  conluio  entre  o  privado  e  o  público  viabilizam  a 

formação  de  um  monobloco  elitista  que  parte  do  poder  absoluto  da  aristocracia 

portuguesa e que se consolida no poder local emergente.

Dessa relação é possível identificar não só os recursos que sustentam o domínio 

dessa elite – que até o final de império tem importante sustentáculo na escravidão-, e a 

natural formação de membros que vêm a ocupar posições de estratégica dominação.

A educação, por exemplo, privilégio de pouquíssimos afortunados oriundos das 

elites, torna-se um elemento de profunda desigualdade, tanto econômica como cultural. 

Os estudantes da elite colonial portuguesa, considerados portugueses nascidos no Brasil, 

tinham de se deslocar até a metrópole para lá se graduarem. Ao ensino de terceiro grau, 

por exemplo, durante o período do Brasil colônia, somente alguns poucos podiam ter 

acesso, justamente aqueles que podiam viajar a Portugal e lá cursar a Universidade de 

Coimbra. Essa universidade tinha como uma de suas missões a unificação cultural do 

Império português. Dentro do espírito da Contra-Reforma, ela acolhia os filhos da elite 

portuguesa que nasciam nas colônias, visando desenvolver neles uma homogeneidade 

cultural  avessa  a  questionamentos  quanto  à  fé  católica  e  que  perpetuassem  a 

superioridade da metrópole em relação à colônia.

José  de  Murilo  de  Carvalho,  traçando  um  paralelo  entre  a  colonização 

portuguesa no Brasil e a colonização espanhola na América do Sul, no tocante difusão 

do conhecimento em educação de nível superior, anotou a seguinte peculiaridade: 

“A  coroa  portuguesa,  em  contraste  com  a  espanhola,  não  permitiu  jamais  a  criação  de 

universidades na colônia. Na época da independência das duas colônias, havia 23 universidades 
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na parte espanhola e nenhuma na parte portuguesa. Cerca de 150 mil pessoas haviam se formado 

nas universidades coloniais espanholas, ao passo que apenas 1242 brasileiros tinham passado 

pela Universidade de Coimbra.  O Brasil  independente não alterou radicalmente essa política. 

Apenas  quatro  escolas  superiores  foram  criadas  até  1830  e  as  primeiras  universidades  só 

apareceram no século XX. A educação superior pública manteve sua função de treinar elites”. 25

Vale destacar que, entre as áreas temáticas das primeiras faculdades brasileiras, 

estabelecidas antes da independência, estavam o Direito e a Medicina. Essas primeiras 

faculdades criadas por Dom João VI seguiam o modelo das grandes escolas francesas: 

eram instituições seculares de formação de profissionais. Seus professores costumavam 

ser  médicos  ou  juristas  de  grande  renome  que  se  dedicavam  tangencialmente  às 

atividades docentes.        

A  independência  do  país,  em  1822,  não  modificou  o  quadro  da  educação 

superior. Durante o império foram criadas duas Faculdades de Direito: uma em Olinda, 

e outra em São Paulo. Logo após a Proclamação da Independência, com os debates da 

Assembléia Constituinte de 1823, iniciou-se a discussão para criação de Universidades 

e Cursos Jurídicos no Brasil. 

O Brasil independente e os ventos liberais que sopravam da Europa suscitaram a 

formação de uma cultura jurídica e universalista, quando foram criados os primeiros 

cursos jurídicos em 1827, marco relevante na consolidação da vida política e intelectual 

brasileira. 

A própria Constituição de 1891 encontrou sólido amparo acadêmico nos estudos 

realizados  por  intelectuais  que  difundiam  as  idéias  liberais  originárias  dos  Estados 

Unidos.  O  anteprojeto  submetido  e  aprovado  pela  Assembléia  Constituinte  teve  na 

inspiração desses intelectuais a sua origem. 

Esse modelo se consolida durante toda República Velha. A partir de década de 

20, quando o Brasil ganha uma nova cara e deixa de ser um país somente rural para 

ganhar  feições  de  uma  sociedade  também  com  características  urbanas,  a  atividade 

intelectual  ganha  cada  vez  mais  força,  e  a  elite  que  floresce  desse  segmento, 

influenciada pelas transformações que ocorrem no resto do mundo, torna-se cada vez 

mais participativa na conformação política brasileira, sendo mola propulsora de diversos 

movimentos que ensaiaram as bases ideológicas da Revolução de 30.

25 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados: Escritos de História e Política. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1999.
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Logo  após  a  Revolução  de  30,  reivindicam-se  eleições  livres,  governo 

constitucional e plenas liberdades civis. Luta-se para romper a estrutura coronelista e 

oligárquica  dos  Estados.  Ganham força  os  movimentos  liderados  por  intelectuais  e 

profissionais liberais.

   Mas se as elites intelectuais podem ser lembradas em muitas situações como 

precursoras de lutas por liberdades e direitos,  é bom dizer também que costumaram 

servir de suporte ideológico para o Estado; é o que se vê na história universal. 

É clássica a situação em que uma elite intelectual ao participar da ruptura da 

ordem  institucional  estabelecida,  nasce  dentro  do  novo  aparato  estatal  constituído, 

ocupando espaço ou se acomodando ao lado da elite então dominante. 

De forma que a produção legiferante do Estado, as novas políticas, a máquina 

governamental fica impregnada da ação elitista. Esse portal de acesso à burocracia de 

Estado, desde a origem, vincula relações e o trânsito freqüente entre elite e poder, fato 

facilmente  demonstrado nos períodos que prenunciavam as Constituições  de 1891 e 

1934.

Como se sabe, foi comum - e ainda é em algum sentido - o recrutamento dos 

filhos das elites para ocupação de cargos estratégicos e postos governamentais em todas 

as esferas da vida pública.   

Essa  conexão  implícita  que  se  verifica  nas  relações  políticas  entre  o  poder 

constituído e a elite intelectual se convalidou no tempo, ganhando a cada etapa histórica 

uma nova feição, seja na conformação de interesses próprios de classes específicas, seja 

no enfrentamento do Estado em defesa de interesses coletivos. 

 O  que  se  denota  dessa  estrutura  elitista,  formada  a  partir  de  um  contexto 

educacional restrito, fechada a um número selecionado de brasileiros, é a construção de 

um  modelo  de  sociedade  onde  determinados  segmentos  acabaram  tendo  absoluta 

prevalência frente à imensa maioria da população.

Aliado a esse modelo de exclusão cultural, leve-se em conta a perpetuação de 

laços familiares, o apadrinhamento das carreiras de Estado e entrelaçamento entre os 

diversos  tipos  de  elites  sociais  e  econômicas.  A  exclusão  se  percebe  também  na 

formação de uma opinião pública que se consolida por meio da propaganda elitista.

A estruturação de uma elite vinculada às ciências no Brasil foi, portanto, natural, 

tendo significativa  influência  na vida  sócio-política  brasileira,  seja  na elaboração de 

políticas públicas, seja na ocupação da burocracia de Estado.    
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O fato é que as elites  intelectuais  no Brasil  tiveram decisiva participação no 

processo de formação do Estado brasileiro. Essa presença se percebe pelo trânsito de 

quadros  técnicos  das  diversas  carreiras  na  estrutura  de  Estado,  e  por  uma  forte 

penetração dessas elites nas carreiras políticas eletivas e não eletivas. 

Enfim,  a  formação  de  uma  elite  intelectual  no  Brasil  foi  orgânica,  tendo 

desempenhado  significativo  papel  na  estruturação  da  vida  social  brasileira  e 

influenciado de forma decisiva, seja na formulação de políticas seja na ocupação de 

postos relevantes na burocracia de Estado. A força dessa influência teve forte rebate na 

estruturação do arcabouço institucional das Constituições republicanas de 1891 e 1934, 

e como decorrência lógica, na apropriação dos direitos políticos por essas primeiras 

Constituições; aspecto que será identificado no decorrer da narrativa.

4. Constituição de 1891: o precedente histórico.

A Constituição de 1891 nasce com o projeto republicano inaugurado dois anos 

antes, liderado em sua maioria por militares e, em menor proporção, por intelectuais 

civis. A República, por sua vez, não veio como resultado de uma ruptura social; foi 

mais um caso de falência do regime imediatamente anterior - a monarquia – do que da 

comoção pública ou da insatisfação popular.

A bem da verdade – assim assenta a historiografia mais abalizada – o elemento 

“povo”  não  tomou  conhecimento  do  levante  militar  que  fez  romperem-se  as  bases 

monarquistas e inaugurar-se o período republicano.

Os registros mais críticos alusivos à Proclamação da República dão conta de 

uma apatia,  ou  melhor,  de  um absoluto  desconhecimento  da  população  quanto  aos 

acontecimentos do quinze de novembro. Nas ruas da capital, onde a proclamação teve 

sede, a população imaginava estar diante de uma parada militar. 

No resto do país, a notícia se espalhava aos poucos, mas ainda não havia uma 

compreensão das repercussões práticas na rotina da população brasileira.

 A célebre frase de Aristides Lobo, divulgador das idéias republicanas, de que o 

povo assistira “bestializado” a Proclamação da República, encarna a crítica mais realista 

do que foi a participação do povo na passagem da Monarquia para República.

O que se depreende do movimento que culminou com a instalação da República 

foi a articulação de um projeto capaz de intermediar os interesses das novas elites que 

então chegavam ao poder. Há um deslocamento do eixo de poder de uma oligarquia 

escravocrata para uma outra nova oligarquia cafeeira que se fortalecia.
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Por outro lado, os “ares republicanos” que se espalhavam pela América Latina 

encontram ressonância no Brasil, não só quanto aos anseios de se romper com o sistema 

monárquico, como o de estabelecer um redirecionamento da política externa - até então 

voltada para Europa. Os EUA passam a ser o foco das relações internacionais para o 

Brasil, já que além de representar o ideal republicano das Américas, torna-se importante 

parceiro comercial.   

A audácia de jovens militares não estava desarticulada de um plano ideológico. 

Se de um lado a figura de Deodoro simbolizava a corporação e os brios militares em 

efervescência,  do outro a arquitetura institucional  do modelo republicano encontrava 

eco no idealismo de Benjamin Constant, de Rui Barbosa e de outros.

Apesar  de  o  movimento  ter  eclodido  no  ventre  da  ordem  monárquica 

estabelecida, o grito que ecoou dos quartéis como decorrência do encadeamento de fatos 

que teve origem na “questão militar”,  não se resumiu a uma mera troca do cenário 

institucional; reproduziu, sobretudo, a mudança de comportamento e de estratégia das 

elites dominantes do país.

Nesse  sentido,  é  mister  remontar,  ainda  que  de  forma  breve,  os  fatos 

econômicos, sociais e políticos que antecederam o advento da República.

As três décadas que precederam à República foram marcadas por importantes 

mudanças na fisionomia da economia brasileira. Além da crescente expansão da cultura 

do café como linha de frente da atividade exportadora, esses anos foram marcados pela 

intensificação  das  atividades  mercantis  e  financeiras,  que  estavam  por  sua  vez 

associadas ao crescimento urbano e ao progresso da indústria. 

O capital estrangeiro já era uma realidade na vida econômica brasileira, atraído 

pela atividade agro-exportadora do café. Os recursos externos - notadamente, o inglês - 

viabilizaram a ampliação  de portos,  a  expansão de ferrovias,  o  desenvolvimento  da 

indústria, o aquecimento da área de serviços e, como decorrência, o crescimento dos 

aglomerados urbanos.

As populações urbanas cresciam em ritmo galopante. O êxodo rural já começava 

se  manifestar  de  forma  patológica.  As  migrações  internas  acompanhavam  a 

prosperidade econômica dos Estados. Rio de Janeiro – capital; São Paulo – em razão do 

café; e a tríade da borracha, Amazonas, Maranhão e Pará, foram as regiões para onde 

afluíram maior número de imigrantes, originários, em sua grande maioria, do nordeste.

A escravidão, por sua vez, estava com os seus dias contados. Uma consciência 

crítica  em  relação  ao  flagelo  social  se  manifestava  de  diversas  formas.  Fugas  de 
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escravos irrompiam em todos os recantos o país; alforrias voluntárias ocorriam como 

que por uma provocação ao Império. O movimento abolicionista tomava corpo a passos 

largos, amealhando seguidores em todas as classes e segmentos.      

A sociedade monárquica,  enfim, cedeu,  mas tombou diante da escravidão.  A 

Coroa  não  avaliou  os  desdobramentos  econômicos  e  sociais  advindos  do  fim  da 

escravatura. A grande propriedade rural, esteio econômico do sistema de dominação, foi 

duramente  afetada.  O  impacto  sobre  a  economia  cafeeira,  em  franca  expansão, 

fragilizou, ainda mais, a autoridade imperial.

Além da repercussão econômica, agravaram-se as contradições sociais. A massa 

humana de escravos libertos enfrentava a realidade do desemprego ou do subemprego.   

No campo político, as articulações do sistema reproduziam as contradições das 

forças sociais e econômicas do momento.

Paralelamente,  o aparelho imperial  via-se obrigado a  administrar  pelo menos 

duas graves crises: a militar e a religiosa. 

A “Questão Militar”, no entanto, tornou-se a pedra angular de toda crise política 

que resultou no movimento vitorioso de quinze de novembro.

A crise eclode com vigor em 1887, com a disciplina militar já destroçada pelas 

refregas políticas dos anos anteriores. O debate público entre as autoridades do Império 

e  oficiais  militares  virara  uma  rotina.  Esses  eram  repreendidos  publicamente  e 

publicamente se posicionavam. Consolidou-se, então, nas hostes militares, a luta pelo 

direito de manifestarem suas discordâncias com as autoridades civis e militares.

Os  primeiros  desentendimentos  entre  os  militares  e  a  ordem  monárquica, 

iniciaram-se com a Guerra da Tríplice Aliança, quando o General Caxias, desgostoso 

com  as  críticas  que  lhe  eram  lançadas  pelos  liberais  em  relação  à  morosidade  na 

condução da guerra, pede demissão.

Uma  sucessão  de  episódios  coloca  em  xeque  a  autoridade  militar  e  são  os 

ingredientes que darão forma a um sentimento de corpo, que conspira a favor de idéias 

reformistas e que cristaliza o espírito cívico.

A necessidade de  reformar o Estado passa  a  ser  uma lógica  inseparável  dos 

ideais  militares.  A monarquia representava o estado corrompido,  falido e carcomido 

pela escravidão.

Floriano, considerado o Marechal de Ferro, reproduziu com enorme clareza os 

sentimentos que tomavam a corporação por ocasião da “Questão Militar”: “Fato único, 

que comprova exuberantemente a podridão que vai por este pobre país e que muito 
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necessita a ditadura militar para expurgá-la. Como liberal, que sou, não posso querer 

para o meu país o governo da espada; mas não há quem desconheça,  e aí  estão os 

exemplos, que é ele o que sabe purificar o sangue do corpo social, que, como o nosso, 

está corrompido.”26 

Embora encarnassem os setores médios insurgidos contra o sistema oligárquico 

vigente,  não  se  pode  afirmar  que  os  militares  representassem,  exatamente,  a  classe 

média, nem dizer que se apoiavam nela. Propunham, na verdade, um reforma de dentro 

para fora, sem sustentação de cunho social.

Ainda assim, não se contrapunham à emergente burguesia agrária cafeeira, nem 

mesmo  aos  conglomerados  mercantis-financeiros  e  industriais  nascentes  -  base  da 

sociedade que dá os primeiros passos na direção da urbanização.

O movimento militar recrudesceu; junto com ele cresceram sentimentos pelos os 

ideais liberais e republicanos. A questão militar levava a monarquia para forca e surgia 

com força, no seio da própria sociedade oligárquica, o movimento republicano.

Jovens intelectuais, filhos da elite, abraçavam as causas liberais e republicanas 

que tinham na imagem fulgurante dos Estados Unidos, exemplo de desenvolvimento e 

referência de êxito institucional.

Foi  uma época  marcada  pela  influência  das  idéias  importadas,  em geral,  da 

Europa. A mistura de concepções ideológicas – positivismo, liberalismo, socialismo, 

anarquismo – não embarçou a trilha liberal pela qual já se encaminhava o país, pelas 

mãos, inclusive, do próprio Império – é o que se pode aferir das legislações do período 

imperial e do próprio texto constitucional de 1824, que garantia o direito à propriedade.

Em 1870 é publicado o Manifesto Republicano. Nele resta demonstrado, de uma 

parte,  a  antinomia  da vida monárquica  – suas  contradições,  como a escravidão-,  de 

outra, as fortes vinculações entre liberdade e República. Além disso, quer se mostrar a 

necessidade de colocar o Brasil em pé de igualdade com as nações americanas.

Na visão de José Ribeiro Júnior “O modelo republicano influenciou também os 

espíritos  românticos  do  Abolicionismo,  na  medida  em  que  ligam  a  liberdade  à 

República, desprestigiando, assim, a Monarquia”. 27 

Uma conjunção de fatores que alinhavam os elementos sociais, econômicos e 

ideológicos no plano das intenções, conspirou para Proclamação da República.

26 PEIXOTO, Artur Vieira Floriano. Carta de 10-7-1887 inserida na biografia. Vol.1. Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação, 1939, p.26.
27 JÚNIOR, José Ribeiro. “O Brasil monárquico em face das Repúblicas Americanas” in MOTA, Carlos 
Guilherme. Brasil em Perspectiva. 19 ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 160.
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O que se percebe na transição institucional da Monarquia para República, de 

algum modo, é que essa se deu num plano abstrato, já que no plano concreto, não se 

identifica o corpo social nessa mudança. Com exceção dos militares, que atuaram pelo 

menos com unidade de comando e diretriz de ação, não há que se falar em “povo” ou 

em qualquer outro segmento organizado nesta “plácida” insurreição.

5. A República e a Constituição de 1891

A derrubada do Império  traduziu,  pelo  menos do ponto de  vista  formal,  um 

avanço do pensamento democrático liberal, embora permanecesse no comportamento da 

elite, o sentido de restringir a participação política dos setores sociais. A agregação de 

novos  valores  ideológicos  ao  espectro  institucional  do  país  não  retirou  das  elites  o 

controle e a condição de supremacia que exerciam perante a sociedade. 

O Estado republicano foi,  sobretudo,  um Estado oligárquico.  A proclamação, 

antes  expressasse  um movimento  legítimo  da  sociedade  brasileira,  funcionou  muito 

mais como um golpe de sobrevivência das elites a serviço de seus próprios interesses. 

A  República  escreve  seu  desenho  institucional  lastreado  em três  pilares:  no 

federalismo, no presidencialismo e na consolidação do regime representativo.

O  período  monárquico  entrega  à  República,  um  país  com  um  sistema 

econômico-financeiro  apoiado  na  atividade  exportadora  de  produtos  primários;  uma 

máquina  pública  deficitária;  e,  um país  desarticulado,  embora  aparentemente  unido, 

para não dizer centralizado, sob signo do Império.

O espírito do federalismo que contaminou a Primeira República conferiu o foco 

do poder aos Estados.

A  grande  propriedade  privada  é  a  base  da  estrutura  econômica  da  Primeira 

República.   A  estrutura  agrário-exportadora  herdada,  ainda  estava  marcada  pelas 

mesmas  características  do  desenvolvimento  do  Brasil  como  colônia  exportadora  de 

matérias-primas.

  Os diversos eixos regionais de exportação atuavam de forma independente e 

sem  articulação  solidária  para  regulação  de  demanda,  lançando  à  própria  sorte  os 

destinos de cada uma das unidades produtoras.

O ponto comum que unia os núcleos produtores – notadamente os de café - era o 

comércio de escravos, que desapareceu em virtude da abolição, remanescendo disso, um 

sistema absolutamente desarticulado e frágil.
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A Federação vem como que em socorro desse sistema.  A atividade cafeeira, 

tolhida pelo centralismo monárquico, põe à mesa suas necessidades de expansão; as 

reivindicações  guardam absoluta  sintonia  com o modelo republicano que estimula a 

autonomia estadual – cerne do federalismo. Assim era possível a ação independente dos 

Estados nas intermediações comerciais com o mercado externo.

O funcionamento do sistema de compensação que ficou conhecido, nas palavras 

de  Celso  Furtado,  como  “socialização  das  perdas”  é  o  símbolo  do  Estado  que 

apadrinhou e  incorporou as  demandas  do  setor  cafeeiro.  Pelo  mecanismo,  o  Estado 

monitorava o câmbio para proteger a produção exportadora. As flutuações de preço e de 

demanda externa eram ajustadas  com a desvalorização da moeda nacional  a fim de 

garantir a continuidade e a regularidade das exportações. 28        

O  Federalismo  aparece,  então,  como  o  elo  que  faltava  à  expansão  e  a 

dinamização  da  agricultura  cafeeira.  A  República,  portanto,  vai  dar  sustentação  ao 

projeto econômico de valorização do café, que se fortalece e que se enraíza durante todo 

o primeiro período republicano.

Em síntese, a República atropela a inércia da política econômica do Império e 

toma parte em favor das oligarquias agrárias que estavam obrigadas a arcar com os 

custos de uma mão-de-obra assalariada.

De outra  parte,  o  aparato  oficial  em apoio  à  economia  cafeeira  estimulou  a 

organização do trabalho assalariado, desencadeando a formação dos núcleos urbanos e 

industriais.

As perspectivas industrializantes ganham fôlego e são estimuladas no cenário 

em que o positivismo e os ideais democráticos são a base da ideologia dos que tocam o 

projeto republicano.  

No plano político, pode-se dizer que foram os mesmos grupos civis do antigo 

regime,  com  uma  nova  roupagem  -  antigos  possuidores  de  benesses  imperiais  - 

liderados pelos setores organizados do exército, quem conduziram o país à República. 

O governo de Deodoro, o primeiro republicano, é marcado pelo impasse, pela 

repressão  e  pela  distância  dos  princípios  que  fundamentaram  a  instalação  do  novo 

regime. 

Em  linhas  gerais  o  Estado  Republicano  foi  oligárquico  e  repressor.  Os 

postulados  liberais  e  democráticos  que  de  alguma  forma  vieram  a  se  efetivar  na 

28 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1959.
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constituição de 1891, estavam muito mais declarados no plano da retórica propagandista 

dos artífices da República, do que na prática da nova armadura institucional. 

Do ponto de vista social, o início da República não pode ser descrito como um 

período em que a participação popular tenha tido alguma repercussão. Os analistas do 

período, no entanto, concordam que tenha havido um incremento, ainda que tímido, do 

elemento popular na instalação da República. Na visão de Fernando Henrique Cardoso:

“No plano  social  percebe-se,  com a  República,  presença  maior  do  ‘elemento  popular’.  Nas 

articulações  políticas  do  período houve referências  a  greves  e  forças  populares,  chegando  a 

haver,  em  contados  casos,  a  efetivação  dessa  presença  popular.  Mas,  politicamente,  as 

articulações davam-se nos quartéis, nos palácios, ou nas casas aburguesadas. E a luta política 

distinguia-se das travadas no império pela ausência de canais institucionalizados para resolver os 

desacordos entre as elites e pela presença mais constante da espada como argumento. Frágil 

argumento,  entretanto,  para  conter  tanto  os  interesses  como  as  aspirações  do  ‘elemento 

histórico’,  dos republicanos de partido (e de posses). É este aspecto que desconcerta a muito 

intérpretes:  os  setores  socialmente  novos,  representados  pelos  militares,  eram  politicamente 

anticonstitucionalizadores;  enquanto  os  socialmente  ‘estabelecidos’,  representados  pelos 

fazendeiros de café e pelos letrados civis, eram politicamente ‘progressistas’, na medida em que 

assim possa ser qualificada a preferência por uma ordem civil formalmente democrática, que 

assegurava seus privilégios”. 29

Outro aspecto, é que os dirigentes da nova ordem, embora conduzissem o país a 

um Estado democrático, não repartiam o poder com as elites que em tese teriam lhe 

garantido  representação  no  processo  político.  Ou  seja,  defendiam  uma  democracia 

liberal,  mas  delimitava  o  campo  de  participação  política  à  seus  representantes:  os 

militares. 

Em resumo, apesar do quinze de novembro não ter significado ou representado 

um conjunto de mudanças que rompessem com as estruturas oligárquicas da sociedade 

imperial,  é  preciso  registrar  que  no  campo  da  organização  política  e  institucional 

inspirou transformações, que se não foram sentidas no plano real, foram assimiladas no 

plano constitucional;  mudanças que refletiram o pensamento de uma elite intelectual 

ativa e que foram o foco do debate político da nova ordem estabelecida. 

 

6. Direitos Políticos na Constituição de 1891

29 CARDOSO, Fernando Henrique. “Dos governos militares a Prudente – Campos Sales” in FAUSTO, 
Boris. O Brasil republicano: estrutura de poder e economia (1989-1930). Tomo III. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1997.
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A  Constituição  de  1891  –  inspirada  na  Constituição  norte-americana  - 

institucionalizou a forma federativa e conferiu notoriedade ao papel do Estado na arena 

política recém-inaugurada. 

A  nova  Carta  também  efetivou  o  presidencialismo,  sepultando  o  regime 

monárquico e  efetivando direitos políticos – que embora formais  –  permitiram uma 

ampliação, ainda que tímida, do processo de participação política da sociedade.

Mas a Constituição de 1891, mesmo eivada do sentido liberal-democrático tão 

defendido  por  seus  idealizadores,  deixa  ver  seu  perfil  conservador  e  revela,  nas 

entrelinhas, os seus verdadeiros donos.

Para Fernando Henrique Cardoso (1997) “(...) a Constituição de 91 deixa ver que 

seus artífices tinham bom sentido de interesses de classe e a política econômica dos 

governos militares revela também que essa terra tinha donos e que estes nem sempre 

foram os que ostensivamente apareciam como os donos do poder, os militares”. 30

Num outro trecho da mesma obra,  esse autor,  faz importante  anotação sobre 

Carta de 1891: “Na prática, o arcabouço democrático-representativo da Constituição vai 

confrontar-se com uma situação bem diversa da que o mundo das normas abstratas 

supunha”.  Ou seja, o conjunto normativo constitucional ia numa direção enquanto a 

realidade social ia noutra. 31

O  Congresso  constituinte,  instalado  em  novembro  de  1890,  de  perfil 

heterogêneo,  preservou,  em  muito,  o  projeto  de  Constituição  idealizado  por  Rui 

Barbosa.  Profissionais  liberais,  médicos,  juristas  advogados,  jornalistas,  oficiais  das 

forças armadas e funcionários públicos integraram a primeira Constituinte republicana. 

Dos 205 Deputados, quase um quarto era de militares, aspecto que merece relevo para a 

análise  do  contexto  institucional  da  época.  Setores  menos  privilegiados 

economicamente,  como operários,  artesãos  e  assalariados  não tiveram vez e  voz na 

Constituinte.

A Constituinte foi concebida sob os ventos liberais federalistas, e sob égide de 

um  pensamento  filosófico  científico,  prevalecentemente,  positivista.  Os  direitos 

políticos  nascem  da  inspiração  teórica  de  juristas  liberais  e  jovens  catedráticos 

apologistas da experiência norte-americana.

30 Ibid., p. 32.
31 Ibid., p. 38.
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As  aspirações  em  torno  da  constitucionalização  do  sufrágio  encontraram 

barreiras em pelos menos três direções: em relação ao voto secreto, obrigatório e o voto 

da mulher.

A Constituinte  nacional  debateu,  em clima  de  grande  polêmica,  a  forma  do 

exercício  do  voto:  se  obrigatório  e  secreto;  ou  o  não  obrigatório  e  descoberto.  A 

contenda, entretanto, foi deixada para discussão em sede de legislação ordinária e com 

isso, a partir de legislação própria em 1904, ficou institucionalizado o voto descoberto e 

não obrigatório na Primeira República, fortalecendo, assim, a fraude eleitoral no país.

Do período imperial remanesceu a independência social como condição para o 

exercício do voto; para votar exigia-se que o cidadão não fosse membro de nenhuma 

organização que submetesse seus membros a voto de obediência. Remanesceu, ainda, a 

independência  econômica;  pois  estavam  impedidos  do  voto,  os  que  dependiam 

economicamente da vontade de terceiro. 

Mesmo assim, foi o sufrágio universal a grande novidade da Constituição de 

1891, fato que se reveste de grande inovação, no campo dos direitos políticos.

Insculpido em um único artigo, o de número setenta – abaixo reproduzido - no 

título IV, dos Cidadãos Brasileiros, os direitos políticos assegurados na Carta de 1891, 

ficaram resumidos a um elenco de vedações, entre as quais as que proibiam mendigos e 

analfabetos de votarem, bem como a resolução de que somente os alistáveis seriam 

elegíveis.

“Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma 

da lei. 

§ 1.º Não podem alistar-se eleitores para s eleições federaes, ou para as dos Estados:

1.º Os mendigos.

2.º Os analfabetos.

3.º As praças de pret, exceptuados os alunos das escolas militares de ensino superior.  

4.º Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações, ou comunidades de 

qualquer denominação, sujeita a voto de obediência, regra, ou estatuto, que importe a 

renúncia da liberdade individual.

§ 2.º São inelegíveis os cidadãos não-alistáveis.” 

A  suspensão  e  a  perda  dos  direitos  políticos  ficaram  previstas  no  artigo 

subseqüente, de forma confusa, tratada entre os chamados direitos do cidadão brasileiro.
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“Art. 71. Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem ou perdem nos casos 

aqui particularizados. 

§ 1.º Suspendem-se: 

a)por incapacidade física, ou moral;.

b)por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.

§ 2.º Perdem-se:

a) por naturalização em país estrangeiro;  

b)por aceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem lincensa do Poder 

Executivo Federal. 4.º Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações,  

ou comunidades de qualquer denominação, sujeita a voto de obediência, regra, ou 

estatuto, que importe a renúncia da liberdade individual.

§ 3.º Uma lei federal determinará as condições de reaquisição dos direitos de cidadão 

brasileiro.”

A  eliminação  do  critério  censitário  remanescente  da  legislação  eleitoral  do 

Império pode, de fato, também ser considerado um outro grande avanço. No entanto, a 

universalidade do sufrágio deve ser questionada, já que estavam excluídos do exercício 

do voto, além das mulheres, os mendigos e os analfabetos.

O impedimento do exercício do voto à mulher não ficou formalmente inscrito na 

Constituição. Durante a Constituinte muitas foram as tentativas no sentido de garantir 

esse direito às mulheres. Todas fracassaram. Havia o entendimento, de inspiração norte-

americana,  de  que  não  estariam presumidas,  em relação  à  mulher,  a  faculdade  dos 

direitos políticos. Logo, para que o direito fosse exercido, necessário seria que uma lei 

infraconstitucional regulamentasse a matéria. 

Comenta Rodolpho Telarolli que:

“No campo dos direitos políticos do cidadão comum, a mais importante inovação adotada pala 

República  foi  a  instituição  do  sufrágio  universal.  Não  se  imagine,  porém,  que  esse  liberal 

princípio tenha incluído, na massa de votantes, a maior parte da população adulta do país. É que 

a primeira Constituição do novo regime, promulgada a 14 de fevereiro de 1891, colocou algumas 

sérias limitações ao sufrágio universal que então adotava. Assim, um superficial exame das atas 

e dos resultados das eleições da Primeira República, em qualquer nível, municipal, estadual ou 

federal,  revela  prontamente  a  insignificância  do  número  do  votos,  em  relação  à  população 

adulta”. 32   

Para José Murilo de Cravalho:
32 TELAROLLI, Rodolpho. Eleições e fraudes eleitorais na República Velha. São Paulo: Brasiliense, 
1982, p. 13.
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“No que se refere aos direitos civis, pouco foi acrescentado pela Constituição de 1891. O mesmo 

se pode dizer dos direitos políticos.  As inovações republicanas referentes à franquia eleitoral 

resumiram-se em reduzir o requisito de idade de 25 para 21 anos e em eliminar a exigência de 

renda, mantendo a de alfabetização. O espírito das mudanças eleitorais republicanas era o mesmo 

de 1881, quando foi introduzida a eleição.  (...)  A República,  ou os vitoriosos da República, 

fizeram muito pouco em termos de expansão de direitos civis e políticos. O que foi feito já era 

demanda do liberalismo imperial”.33

Para  se  ter  uma  idéia  da  exclusão  ocasionada  pelo  regime  de  direitos 

preconizados na Carta de 1891, apenas 2% da população participou, efetivamente, das 

eleições presidenciais; enquanto nas eleições indiretas do Império, pleitos marcados por 

vícios e distorções, mais de 10% da população participava das atividades eleitorais. 

Essa  redução  do  universo  de  participantes  nas  eleições  foi  herdada  da  Lei 

Saraiva, de 1881, quando da oficialização da eleição direta, e quando menos de 1% da 

população tomou parte no processo eleitoral.

Contribuiu  de  forma  óbvia  para  baixa  participação  nas  eleições  no  primeiro 

período republicano, a não obrigatoriedade do voto. A abstenção, portanto, tinha duas 

origens: o desestímulo, afinal a mudança dos atores do poder e do próprio regime não 

significou  melhorias  das  condições  de  vida  da  população;  e  a  inexistência  de  uma 

consciência política, ou melhor, de uma predisposição para vida democrática.   

Ademais, como a inscrição dos direitos políticos no texto constitucional não era 

sinônimo do efetivo exercício do voto, a fraude eleitoral campeava em larga escala.

Em outras  palavras,  o  falseamento  da  vontade  popular  aliado  à  exclusão  do 

direito ao voto, de amplas camadas da sociedade, dão conta de uma farsa institucional.

A incorporação do sufrágio na primeira Constituição republicana, a despeito de 

confrontar-se  com graves defeitos  de ordem material  –  já  que a  efetividade  do seu 

exercício esteve maculada por vícios aqui já mencionados – deve ser  compreendido 

como importante elemento no campo da evolução do Direito Constitucional brasileiro.

7. Constituição de 1934: precedente histórico.

33 CARVALHO, José Murilo de.  Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987, p.43.
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O período que vai da promulgação da primeira Constituição republicana até as 

vésperas da Revolução de 1930, é marcado por três importantes fatos históricos que se 

entrelaçam: a política dos governadores instalada por Campos Sales, o fenômeno do 

coronelismo e a fraude eleitoral.

Não se quer, ao pontuar esses três aspectos marcantes, diminuir-se a influência e 

a  importância  de  outros  acontecimentos  importantes  –  como  o  tenentismo,  as 

transformações que agitavam o mundo no período, o surgimento dos centros urbanos, a 

industrialização - que são também necessários a uma melhor compreensão do processo 

revolucionário de 1930 e  das suas conseqüências  históricas.  Longe disso.  De forma 

lógica, esses outros acontecimentos serão introduzidos no desenvolvimento da narrativa 

e servirão de apoio para compreensão da abordagem.

Acontece que três os primeiros aspectos reunidos foram o pano de fundo de toda 

insurgência oposicionista inspiradora do movimento revolucionário de 1930, e por isso 

merecerá, neste tópico, particular atenção.   

Na Primeira República as oligarquias locais não se consolidaram à toa. O início 

da  República  é  marcado  por  revoltas,  pela  insegurança  institucional  –  apesar  da 

Constituição  –,  por  disputas  e  incertezas.  Ao transferir  o  “locus”  do poder  para  os 

Estados, a Federação estabelecida com a República, torna a organização de cada uma 

das unidades federadas uma verdadeira incógnita.

O  movimento  centrífugo  representado  pela  autonomia  das  forças  estaduais, 

favorecia o surgimento de um modelo que conformasse os interesses localizados.

Com  o  apoio  dos  governos  estaduais  Campo  Sales  estabelece  maioria  no 

Legislativo e leva à frente sua estratégia política. Por outro lado, os parlamentares que 

sustentavam a diretriz governamental  vislumbravam a renovação automática de seus 

mandatos.

Esse  sistema,  em  que  os  atores  principais  eram  os  Estados,  investidos  de 

garantias  constitucionais  que  os  faziam  protagonista  da  política  nacional,  ficou 

conhecido como “Política dos Governadores”, inaugurado por Campos Sales a partir de 

São Paulo. 

Segundo Ana Luiza Backes, Campos Sales promoveu o Pacto que consolidou a 

República. Na tese de doutoramento em que se propôs repensar o Pacto, essa autora 

destaca  que  o  principal  vetor  da  época  capaz  de  organizar  a  luta  política,  era  o 

regionalismo. Segundo ela, “tivessem as elites as idéias que tivessem, o que acabava por 

determinar seu comportamento eram seus interesses regionais. São eles que ditam as 
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negociações do Pacto dos Governadores: o arranjo de Campos Sales não é mais que o 

reconhecimento desta realidade. O Presidente paulista, ao assumir, teria percebido que a 

verdadeira política era a regional, e oficializou esta situação promovendo um acordo 

com os governadores.”34

A força desse Pacto, que se estendeu até 1930 com o revezamento de chefes 

políticos  egressos  de  São  Paulo  e  Minas,  foi  fundada,  sobretudo,  no  poderio  dos 

coronéis - chefes locais que detinham absoluto controle sobre os contingentes eleitorais.

O  papel  dos  coronéis  já  veio  fortalecido  do  próprio  regime  representativo 

instaurado pela  Constituição  de  1891.  Como explica  Maria  do  Carmo Campello  de 

Souza “O regime federativo também favoreceu a política dos coronéis (...) ao tornar 

inteiramente  eletivo  o  governo  dos  Estados,  permitiu  a  montagem,  nas  antigas 

províncias,  de  sólidas  máquinas  eleitorais;  essas  máquinas  eleitorais  estáveis,  que 

determinaram a  instituição  da  ‘política  dos  governadores’,  repousam justamente  no 

compromisso coronelista”.35

O sufrágio não secreto, o poder de mando no plano local e o ciclo vicioso que 

envolvia  todas  as  esferas  de  poder,  colocavam  os  coronéis  em  condição  de 

interlocutores  privilegiados  na  arena  política  nacional.  Esse  fenômeno,  que  ficou 

registrado na historiografia brasileira como “coronelismo”, fez com que a participação e 

os direitos políticos instituídos na Constituição virassem letra morta.

O  “coronelismo”,  como  fenômeno  marcante  desse  período,  merece  um 

comentário à parte.

 A  constituição  da  estrutura  política  brasileira  teve  fortes  raízes  no  tipo  de 

colonização a que o país foi submetido. Se, por um lado, o patrocínio oficial da Coroa, 

visando a consolidação do patrimônio conquistado,  resultava em efetivo controle da 

metrópole  na  administração  da  colônia,  por  outro  a  flagrante  escassez  de  recursos 

humanos  obrigava  a  Coroa  a  deslocar  para  as  elites  rurais  locais,  parte  de  suas 

atribuições típicas. Esta simbiose entre o poder estatal e o poder privado, marcado pelo 

compadrio da pactuação de interesses no processo de colonização do Brasil, fincou no 

seio de nossa formação política o chamado patrimonialismo, terminologia que expressa 

34 BACKES, Ana Luiza.  Fundamentos da ordem republicana: repensando o Pacto de Campos – Ana 
Luiza Backes. Brasília: Câmara dos Deputados, 2006.

35 CAMPELLO DE SOUZA, Maria do Carmo. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 à 1964). São 
Paulo: Ed. Alfa-Ômega Ltda, 1983.
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essa mistura promíscua entre o poder público e os interesses particulares. O coronelismo 

tem suas raízes no patrimonialismo. 

No  Império,  o  governo  central  exercia  o  poder  e  delegava  o  poder.  Com a 

República  vieram  as  mudanças.  Descentralização  do  poder,  eleições  de  chefe  de 

governo e de Estado. Mudanças que não reproduziram, necessariamente, a existência de 

uma democracia representativa no Brasil.

O  fim  do  poder  moderador  fez  surgir  um  regime  que  se  sustentava, 

essencialmente, no entendimento político entre os Estados mais ricos e na conformação 

dos interesses locais. 

O  coronelismo,  como  expressão  do  patrimonialismo,  está  intrinsecamente 

vinculado  a  uma  sociedade  latifundiária  que  se  caracterizava  pela  dominação 

incontestável  dos  grandes  proprietários  rurais.  As  relações  sociais  se  resumiam  ao 

mundo rural e ao poderio da grande propriedade. Ao proprietário rural submetiam-se 

todos, sem exceção. A influência do coronelismo atravessou o período imperial e teve 

seu apogeu na Primeira República. Nesse período, um ciclo típico do patrimonialismo, 

formava a seguinte ciranda: coronéis que ajudavam eleger governadores, governadores 

que  elegiam presidentes,  presidentes  que  apoiavam governadores  que,  por  sua  vez, 

apoiavam  os  coronéis.  Estava,  portanto,  instalada,  de  forma  generalizada,  a  mais 

escancarada fraude eleitoral.

No famoso estudo que  empreendeu  sobre  o  coronelismo,  Victor  Nunes  Leal 

demonstrou que a Constituição de 1891 desmobilizou os governos municipais, tornando 

as lideranças locais absolutamente dependentes dos governos estaduais para realizarem 

obras e patrocinarem nomeações políticas. Assim, em troca dos favores estaduais, os 

coronéis retribuíam com votos. 36

Essa  política,  que  se  sustentou  com  enorme  vigor  até  revolução  de  1930, 

instaurou o regime do arbítrio em todas as regiões do país.

A democracia política tinha um conteúdo apenas formal: a soberania popular 

significava a ratificação das decisões palacianas e a possibilidade de representação de 

correntes democratizantes era anulada pelo voto descoberto, a falsificação eleitoral, o 

voto por distrito e o chamado terceiro escrutínio, pelo qual os deputados e senadores 

cujo os mandatos fossem contestados submetiam-se ao reconhecimento de poderes por 

parte da respectiva casa do Congresso.37  
36 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto, o município e o regime representativo no Brasil. 
Rio de Janeiro: Edição da Revista Forense, 1948.
37 Boris Fausto – “A Revolução de 1930” in MOTA, Carlos Guilherme. Brasil em Perspectiva. Rio de 
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Logo, a promessa liberal  da Constituição foi corrompida pela prática política 

oligárquica reinante nesse período, portão aberto para o movimento oposicionista que 

recrudesceu na década de 20.

A fraude  eleitoral  reinou  na  Primeira  República  e  enveredou  pelos  anos  30. 

Duramente combatida, a fraude, entretanto, despertou um sentimento de moralização do 

exercício do voto. Dessa luta ganharam vulto os movimentos pela reforma do sistema 

eleitoral e pela efetivação da plenitude dos direitos políticos.

A imprensa, por sua vez, ocupava um papel cada vez mais importante na arena 

eleitoral, denunciando e divulgando a corrupção das eleições. 

O  sentimento  de  superar  o  federalismo  descentralizado,  de  conquistar 

legitimamente  os  direitos  políticos,  de  modernizar  o  país,  aliado,  ainda,  ao  grande 

confronto entre o rural e o urbano, entre o latifúndio e a indústria, tudo isso, somado ao 

processo cumulativo de longos trinta anos de não participação social,  pavimentou o 

caminho para o movimento revolucionário de 1930.

É fato também, que o mundo viveu, nesse momento, transformações radicais. A 

ciência eclodia de todas as formas, valores filosóficos e culturais contaminaram todos os 

recantos do planeta. O Estado Liberal, em xeque, abriu espaço para social-democracia e 

para atenção às liberdades individuais.

O ano de 1930 inaugura ao lado da revolução uma página inédita do processo 

histórico  brasileiro.  O  país  está  em  crescente  ebulição,  efervescido  pela  onda  de 

mudanças que ocorre no mundo. Nesse momento não se está diante, somente, de uma 

falência do sistema que impera no país – o Pacto e o coronelismo -, o que se assiste tem 

também  influência  da  espiral  industrializante,  da  urbanização,  da  Primeira  Guerra 

Mundial,  da  Revolução  Russa  de  1917,  da  crise  da  Bolsa  de  Nova  York,  dos 

movimentos culturais e sociais, enfim, no caldo histórico econômico, político e social 

que  causa  metástase  na  ordem estabelecida.  José  Murilo  de  Carvalho  resume desta 

forma: 

“Até então, as mudanças sociais e políticas tinham sido poucas e muita lentas. A partir de 1930, 

houve grande aceleração nas mudanças, cujas principais foram externas. A delas foi a Guerra 

Mundial de 1914-1918, que provocou carestia, greves e início de substituição de importações. 

Em seguida, veio a Revolução Comunista de 1917, depois a implantação do fascismo na Itália e, 

já na década de 1930, a tomada do poder pelos nazistas na Alemanha. Mas o fator que mais 

influenciou nessas mudanças foi a grande crise de 1929, causada pela quebra na bolsa de valores 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 233.
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de  Nova  York,  que  teve  impacto  imediato  na  exportação  de  café,  atingindo  o  coração  da 

economia  nacional.  Houve,  porém,  também  causas  internas.  A  Política  dos  Estados  não 

conseguia mais manter o controle sobre as oligarquias e sobre os setores emergentes das cidades, 

tanto  operários  como da  classe  média.  (...)  Movimentos  culturais,  como a  Semana  de  Arte 

Moderna de 1922, desafiavam a tradição”.38

No xadrez da política, surge o Rio Grande do Sul como força oposicionista. O 

Partido Republicano desse estado empunha a bandeira em favor da República Liberal, e 

lidera  o  movimento  que  resulta  na  candidatura  a  presidente  do  líder  civil  Getúlio 

Vargas; nasce aí um contraponto à hegemonia rotativa de São Paulo e Minas Gerais, 

desta feita fragilizada, pela quebra do rodízio presidencial com a indicação de outro 

candidato paulista.

A Aliança Liberal,  que nada mais era que um ajuntamento de interesses dos 

grupos desvinculados da elite cafeeira, avoca, na candidatura de Vargas, as bandeiras da 

Reforma Política, entre elas a defesa da representação popular e do voto secreto. No 

campo econômico, a Aliança se pauta pela ideologia industrializante.

A fraude  eleitoral,  cada vez  mais  criticada,  foi  de  certa  forma arrefecida  na 

medida  em que  as  cidades  cresciam;  a  formação  dos  centros  urbanos  dificultava  a 

manipulação eleitoral.  Mesmo assim,  as eleições  de 30 foram pautadas pela fraude. 

Governistas e Aliancistas, embora se acusassem mutuamente, participaram, com maior 

ou menor intensidade, da máquina fraudulenta. Mas é certo que o grupo governista, com 

essa prática, levou maior vantagem.

O candidato de Washington Luís - então presidente – saía vencedor do pleito 

eleitoral, mas a vitória não representava o consenso necessário à assunção ao poder. 

Pensava  o  presidente  ter  assegurado  as  condições  políticas  com o  aparente  sucesso 

eleitoral.

A  vitória  de  Julio  Prestes  ao  invés  de  pôr  termo  aos  reclamos  aliancistas, 

acendeu o ânimo dos candidatos derrotados que justificavam a vitória governista, como 

um golpe eleitoral.

O  assassinato  de  João  Pessoa,  ex-candidato  à  vice-presidência  na  chapa 

oposicionista, precipita o levante armado que partiu do Rio Grande do Sul, liderado por 

Getúlio.  Em  pouco  tempo  Washington  Luís  renunciaria  e  se  instalaria  o  governo 

provisório.

38 CARVALHO, José Murilo. “Fundamentos da política e da sociedade brasileira”in AVELAR, Lúcia. 
ET CINTRA, Antônio Octávio. (Orgs.). Sistema Político Brasileiro. São Paulo: Unesp, 2003, p. 29. 
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A Revolução  de 1930 pode ser  avaliada  como mais  um capítulo  da  história 

política brasileira, em que a luta política travada se dá, mais uma vez, no campo das 

elites em processo transformação, ou melhor, em processo de transição. Afinal, o país 

permaneceu majoritariamente agrícola e ainda refém dos setores agrários.

Não obstante, é preciso estar consciente de que o processo revolucionário de 30 

distinguiu-se, de forma marcante, de outras rupturas institucionais.

Naquele instante, além da crise mundial que trincou a estrutura herdada pela 

Primeira República, formava-se o consenso em torno da reforma do sistema político. A 

amplitude do descontentamento oriundo da prática política até então dominante, ensejou 

ampla adesão de segmentos recém engajados e uma vontade incontida de sepultar o 

passado.

A frente heterogênea que sustentou a revolução de 30 era formada por grupos de 

linhas ideológicas diametralmente opostas. De um lado, os que defendiam as mudanças 

urgentes pela via da Constituição, e do outro, os que evocavam propostas nacionalistas 

modernizadoras  de  cunho  claramente  autoritário.  No  segundo  grupo  estavam  os 

tenentes,  que na década anterior  ensaiaram revoltas frustradas,  e que alimentavam a 

idéia  do  nascimento  de  um  Brasil  moderno;  um  movimento  elitista  e  tipicamente 

antipolítico.

Incorporaram-se,  ainda,  ao  movimento,  muitos  dissidentes  da  elite  agrária 

estabelecida - apoiadores de ocasião, que aguardavam qualquer motivo para trazer à 

ordem do dia, seus interesses.        

Nesse contexto, a classe média, que surge em meio aos empregados do comércio 

e da indústria, dos profissionais liberais e da burocracia do Estado, aparece em defesa da 

moralização  do  processo  eleitoral.  Celeiro  de  intelectuais  que  tomaram  parte  nos 

movimentos  reformistas  da  década  de  20,  agia  aturdida  e  sem o  espírito  de  corpo 

necessário a torná-la um segmento influente - como classe social - no rumo político das 

transformações que fluíam em apressado galope. 

Um breve  comentário  sobre  o papel  da  classe média,  nessa  época,  pode ser 

extraído de oportuna avaliação de Francisco Weffort: 
“As classes médias tradicionais brasileiras, como parece ocorrer na maioria dos países latino-

americanos,  não  possuíam  condições  sociais  e  econômicas  que  lhes  permitissem  uma  ação 

política  autônoma  em  face  dos  interesses  vinculados  à  grande  propriedade  agrária. 

Diferentemente da velha classe média americana, não tinham embasamento social e econômico 

na pequena propriedade independente,  mas em atividades subsidiárias (Estado e serviços) da 

estrutura  social  de  grande  propriedade.  Estes  setores  nunca  conseguiram,  por  força  de  sua 
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situação  de  dependência  neste  contexto  em  que  a  grande  propriedade  é  o  padrão  social  e 

econômico dominante, definir uma atividade política plenamente radical. Nunca conseguiram, 

por um lado, formular uma ideologia adequada à situação brasileira, isto é, uma visão ou um 

programa para o conjunto da sociedade brasileira; adotaram os princípios da democracia liberal 

que, nas linhas gerais, constituem os horizontes ideológicos dos setores agrários”. 39

Mesmo  assim  a  classe  média  surge  como  segmento  referencial  dos  anseios 

constitucionalistas  liberais;  de  São  Paulo  ecoam,  com  vigor,  as  vozes  que  pedem 

reformas constitucionais e as eleições imediatas – uma postura que afrontava a condição 

provisória e cômoda do governo Varguista. 

Em outra direção, os caminhos desenhados pelos revolucionários conduziam o 

país  em um sentido tortuoso;  numa direção que mais  parecia  se  aproximar  de uma 

lógica autoritária – em franca expansão na Europa – e que se distanciava dos propósitos 

constitucionalistas democráticos defendidos por ocasião da revolução.

 A resposta às reivindicações pela moralização e aperfeiçoamento do sistema 

eleitoral, veio na forma do novo Código Eleitoral e na seqüência, com a convocação das 

eleições para Assembléia Constituinte.

Com  o  Código,  pelo  menos  quatro  modificações  importantes  se  fizeram 

inscrever no campo do sistema eleitoral: a criação da justiça eleitoral, a obrigatoriedade 

do registro de candidaturas antes dos pleitos eleitorais e as garantias para que o voto 

secreto fosse, de fato, efetivado – uso de envelope uniforme; a introdução da cabine 

indevassável e o voto da mulher.

Sob a vigência desse Código, foram realizadas as eleições de 1933 e 1934. Nessa 

última, deputados foram eleitos parte pelas associações profissionais, parte pelo voto 

popular  direto.  Esse  modelo,  que  teve  vida  muito  curta,  estabeleceu  uma  clara 

competição entre o voto secreto e o voto corporativo.

A edição de código eleitoral - tido como avançado -não foi suficiente para conter 

a  mobilização  revolucionária  paulista  de  julho  de  1932.  Batizada  como  revolução 

constitucionalista, cometeu o equívoco de deixar misturar os propósitos constitucionais 

liberais  e  os  reclamo  por  eleições,  com o  sentimento  identificado  pelo  separatismo 

regional.

Desarticulada em dois meses, com a rendição dos rebeldes, o movimento não 

fora em vão. Do Presidente, o movimento arrancou o compromisso de convocação das 

eleições e a edição de uma nova Constituição. 

39 WEFFORT, Francisco. Estado e massas no Brasil. Revista Civilização Brasileira, ano1, nº 7, 1966 p. 
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Como programado, as eleições para a Assembléia Constituinte ocorreram e se 

deram num grau de lisura  bem maior  do que as  que foram realizadas  durante  toda 

Primeira República.           

No entanto, persistiram com grande força em todo país, as fraudes eleitorais, 

fenômeno que não foi contido nem pelos rigores fiscalizatórios do código eleitoral – que 

foi  fruto  dos  ventos  reformistas  que  contaminaram  o  país  –  nem  pela  própria 

Constituição de 1934, que representou um salto expressivo de qualidade em termos de 

direitos políticos.

A eleição de 33 para escolha do colégio constituinte é o melhor exemplo das 

irregularidades no processo eleitoral. Já sob o manto da legislação de 1932, as mesas 

partidárias  tomaram  parte  em  diversas  irregularidades,  especialmente  quanto  à 

sigilosidade do voto.  

Explicando essa realidade e comentando os efeitos das novas codificações diante 

do Estado oligárquico da década de 1930, Rodolpho Telarolli diz que:

“... o país não deixa, como num passe de mágica, de ter um estrutura predominantemente agrária, 

em que a massa dos trabalhadores do campo, sendo despossuída, é dependente dos proprietários de terra. 

É  dessa  relação  de  dependência  que  emana  e  decorre  a  ausência  de  vontade  própria,  consciência  e 

determinação, que são os atributos subjetivos e mais capazes e eficientes do que as próprias medidas 

concretas legais, como garantidoras da independência do eleitor”.40

8. A Constituição de 1934

No Brasil, o ideário civilista e comercialista predominante na Velha República, 

davam  vez  a  um  Direito  Público  ainda  tímido,  mas  que  funcionava  como  mola 

propulsora dos movimentos reformistas.

Os ideais que moveram os constituintes de 1933, como já foi descrito, tiveram 

forte influência dos eventos revolucionários da década. O primeiro deles, o de 1930, que 

se não rompe com o sistema oligárquico anterior, pelo menos desmantela o Pacto dos 

Governadores  e  a  estrutura  coronelista  vigente.  E o segundo que mesmo derrotado, 

funda as bases do movimento constitucional que desemboca na Constituição de 1934.

O espírito das revoluções, portanto, estava impregnado no processo constituinte. 

Estavam presentes as idéias da justiça e da representação, ambas ultrajadas na Carta 

40 TELAROLLI, Rodolpho. Eleições e fraudes eleitorais na República Velha. São Paulo: Brasiliense, 
1982. 
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anterior, bem como a idéia de constitucionalização do país. Em outras palavras, estava 

presente a vontade de se construir uma Constituição alinhada aos novos tempos e mais 

próxima das reais aspirações do país.

A Assembléia Constituinte foi integrada por 264 representantes. Entre estes, 40 

foram escolhidos por organizações de classe ou profissionais, sendo 18 dos empregados, 

17 dos empregadores, 3 entre profissionais liberais e 2 entre funcionários civis.   

Na Assembléia estavam representados pelo voto direto, os setores oligárquicos, 

os militares – esses em menor porção -, os setores médios, tendo predominado o espírito 

constitucionalista remanescente da revolução de 32.

Também por isso, não foram poucos os instrumentos de que se valeu Getúlio 

para refrear o sentimento vanguardista que contaminava o ambiente constituinte. Além 

do decreto editado quase um ano antes, em que foram suspensos os direitos políticos de 

inúmeras  autoridades  políticas  da  República  -  entre  elas  deputados,  senadores  e 

governadores que de alguma forma se vincularam ao movimento revolucionário paulista 

-  a  primeira  ditadura  de  Vargas  tratou  de  monitorar  os  passos  da  Assembléia 

Constituinte.

O símbolo  dessa estratégia  foi  o decreto  que editou o Regimento Interno da 

Assembléia Nacional Constituinte, uma clara afronta à independência daquele colégio e 

uma intromissão grosseira nos trabalhos a serem desenvolvidos.

Outro sintoma dos controles impostos por Vargas à atuação da Assembléia, diz 

respeito à competência do colegiado. Esse não funcionava, para efeitos institucionais, 

como Poder Legislativo,  estando demarcado o campo de sua atuação aos limites  da 

elaboração do novo texto constitucional.  

       No que pese a descabida interferência do Governo provisório nos trabalhos 

da Assembléia Constituinte,  não se pode deixar de mencionar  o excelente  nível  dos 

debates parlamentares, a significação jurídica do documento produzido e o alto valor 

científico do trabalho ao final concebido, fonte permanente de consulta dos constituintes 

de 1946. 41 

A Constituição de 34, que deveria ser um contraponto real ao primeiro texto 

constitucional,  mercê  do  sentimento  oposicionista  que  combatia  a  prática  da  Velha 

República,  também  teve  sua  eficácia  refreada  por  aspectos  socioeconômicos  e, 

especialmente, por conjecturas políticas.

41 CASIMIRO, Neto. A construção da democracia. Brasília: Câmara dos Deputados, 2003, p.382. 
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Deve-se  dizer,  ainda,  que  a  Constituição  de  1934  foi  concebida  sob  uma 

engenharia híbrida; representava, a um só tempo, um avanço notável,  no campo dos 

direitos políticos, e apontava na direção do reformismo econômico.

É certo que a Carta de 1934 foi muito mais liberal que a carta anterior; e que foi 

influenciada  pela  Constituição  alemã  de  Weimar,  delegando  ampla  intervenção  do 

Estado no mundo econômico e ampliando o rol de direitos políticos.

Para  Reale  “com  a  Constituição  de  1934,  o  Brasil  se  incorpora  no  mundo 

ocidental do pós-guerra, contendo aquilo que foi chamado sentido social do Direito”.42

Segundo  Poletti,  “...  representou,  um  progresso  na  direção  do  realismo 

constitucional, no cotejo com o idealismo de 1891. Não obstante tenha se perdido em 

normas programáticas, as quais, embora de valor ideológico, resultaram em ineficácia. 

Foram sonhos irrealizados”. 43

9.  Direitos políticos na Constituição de 1934 

Os  avanços  incorporados  pela  Constituição  de  1934,  no  campo  dos  direitos 

políticos, foram significativos. A incorporação do voto feminino, a institucionalização 

do voto direto e secreto e a sua obrigatoriedade, simbolizam com muita nitidez o avanço 

dos direitos políticos obtidos nessa Carta.

Embora  tivessem  permanecido  os  impedimentos  previstos  no  texto 

constitucional  anterior,  em  relação  ao  exercício  do  sufrágio  ativo  por  mendigos  e 

analfabetos,  ainda  assim,  há  de  se  reconhecer  o  salto  qualitativo  dos  direitos  ali 

inscritos. 

Outro aspecto que aponta para valorização do tema pelo legislador constituinte, 

é a disposição desses direitos, em capítulo próprio no corpo da Carta constitucional. 

Não custa lembrar que na Constituição anterior o tema ficou restrito a um único artigo.

Um capítulo próprio é destinado ao rol de direitos políticos, num total de cinco 

artigos. 
“Art.108. São eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo, maiores de 18 anos,  

que se alistarem na forma da lei.

42 REALE, Miguel. Variações Constitucionais – Aspectos da história constitucional do Brasil. Revista 
Consultor Jurídico, Abril, 2006. Disponível em: http://conjur.estadao.com.br/static/text/. Último acesso 
em: 24 de ago.2006.
43 POLETTI,  Ronaldo.  Constituições  Brasileiras:  1934.  V.3.  Brasília:  Senado  federal,  Miistério  da 
Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p. 55.
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Parágrafo único. Não se podem alistar eleitores: 

a)os que não saibam ler e escrever;  

b) as praças de pré, salvo os sargentos do exército e da Armada e das forças auxiliares 

do exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes  

a oficial;

c) os mendigos;

d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.

Art.109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens, e para as mulheres,  

quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e alvo as exceções que 

a lei determinar.”

Quanto à suspensão e perda dos direitos políticos, o constituinte da Carta de 

1934, do ponto de vista da técnica vazada, concebeu a matéria num formato melhor 

quando se compara com o texto constitucional anterior, além de ter atuado com maior 

acuidade na descrição do tema.

Pontes de Miranda, nos comentários que publicou à Constituição de 1934, faz 

essa  consideração:  “A  Constituição  de  1934  evitou  a  grave  confusão,  em  que  a 

Constituição de 1891 incorreta, e considerar suspensão, perda e reaquisição de direitos 

de cidadão brasileiro casos que só se referiam a direitos políticos. Não distinguia ela a 

nacionalidade e capacidade política. A Constituição de 1891 falava em suspensão por 

incapacidade física ou moral, que não compreendia bem, nem nunca se compreendeu”.44 

Art.110. Suspendem-se os direitos políticos:

a) por incapacidade civil absoluta;

b) pela condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.  

Art.111.Perdem-se os direitos políticos:

a) nos casos do art. 107;

b) pela isenção de ônus ou serviços que alei imponha aos brasileiros, quando obtida por  

motivo de convicção religiosa, filosófica, ou política;

c) pela aceitação de título nobiliárquico, ou condecoração estrangeira, quando esta 

importe restrição de direitos ou deveres para com a República.

§ 1.º A perda dos direitos políticos acarreta simultaneamente, para o indivíduo, a do 

cargo por ele ocupado.

§ 2.º A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos políticos.”

44 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição dos Estados Unidos do Brasil. II Tomo, 1934. Rio 
de Janeiro: Editora Guanabara, 1960.
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Merece  destaque,  ainda,  o  artigo  112  do  texto  constitucional,  destinado  às 

inegibilidades. Há uma clara demonstração de zelo do constituinte ao estabelecer regras 

e impedimentos que têm como fundamento a preocupação com igualdade de condições 

nas disputas eleitorais.

O foco desse dispositivo está na percepção de que o detentor do cargo ou função 

pública  -nessa  condição-  e  os  seus  parentes,  inclusive  afins,  gozariam de  condição 

privilegiada na arena eleitoral. Remanesce dessas previsões constitucionais, o espírito 

de alguns dispositivos encontrados na Constituição de 1988.  

Com a nova  disposição  constitucional  ficavam impedidos  de  candidatar-se  o 

Presidente da República, os Governadores, os Interventores nomeados, o Prefeito do 

Distrito Federal, os Governadores dos Territórios e os Ministros de Estado, até um ano 

depois de cessadas definitivamente as respectivas funções.

Aparece pela primeira vez na Constituição, a inelegibilidade para magistrados, 

membros do Ministério Público, para membros das forças armadas e para parentes. No 

caso de parentes até o terceiro grau do Presidente da República, inclusive afins, esses 

ficavam inelegíveis até um ano depois do término do mandato do chefe do executivo.

Nos Estados, no Distrito Federal, e nos Territórios,  ficam impossibilitados de 

postularem  candidaturas  até  um  ano  após  a  cessação  do  exercício  das  respectivas 

funções, os Secretários de Estado e os Chefes de Polícia. Impedidos também estavam os 

comandantes das forças armadas e polícias; e os parentes, até o terceiro grau, inclusive 

afins, dos Governadores e Interventores dos Estados, do Prefeito do Distrito Federal, e 

dos Governadores dos Territórios, até um ano depois do término do mandato.

Nos  Municípios,  até  um  ano  após  a  cessação  do  exercício  das  respectivas 

funções, ficavam inelegíveis os Prefeitos, as autoridades policiais, os funcionários do 

Fisco,  os  parentes  até  o  terceiro  grau,  inclusive  afins,  dos  chefes  dos  executivos 

municipais,  salvo se o parente já fosse detentor de mandato anterior ou tivesse sido 

eleito simultaneamente como o chefe do executivo.     

Todas as vedações do artigo se aplicam aos titulares efetivos e interinos dos 

cargos já mencionados. Uma progressão enorme e um contraponto ao longo período de 

fraude eleitoral vivenciada pelo país no primeiro período republicano. 

O que se percebe no conjunto de direitos políticos assegurados na Constituição 

de 1934 é a preocupação latente com a isonomia e a probidade – pelo menos formal - do 

processo político e o compromisso com a pluralidade do voto.  
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Uma prova da pluralidade está estampada no artigo 23 do texto constitucional, 

que inova quanto ao exercício de um novo tipo de voto, que subverte, inclusive, a lógica 

do voto universal,  igual  e  direto,  para  dar  vez ao  voto corporativo indireto:  o  voto 

classista - algo só verificável na história constitucional brasileira, no texto de 34. 

O voto classista é o resultado da formação de um sistema corporativista,  que 

nasce com o movimento revolucionário de 1930 e que é mantido por Vargas sob olhos 

vigilantes do Estado.

Uma rede de instituições políticas corporativistas foi  construída e tinham por 

finalidade enfrentar o moderno conflito sócio-econômico emergente. Tais instituições 

sobreviveram até os dias atuais.

A criação do Ministério do Trabalho é um exemplo da política de estímulo ao 

corporativismo, política que conferiu a Vargas uma razoável influência nos sindicatos e 

organizações  profissionais,  entidades  que  valorizadas  e  fortalecidas  respondiam 

positivamente ao apelo estatal.

Com  Vargas,  pela  primeira  vez  uma  lei  brasileira  reconhece  o  direito  dos 

trabalhadores se organizarem. Uma contraposição clara ao regime anterior, em que os 

políticos, polícia, tribunais e classes dominantes reprimiam brutalmente as organizações 

dos trabalhadores e suas reivindicações como ameaças ilegítimas à ordem pública.45 

Como  decorrência  dessa  política,  na  eleição  para  Assembléia  Nacional 

Constituinte, os representantes não só foram eleitos pela via tradicional do voto popular. 

Foram eleitos, também, representantes oriundos das organizações profissionais; não por 

acaso esse princípio – o da representação funcional – acaba sendo incorporado ao texto 

constitucional.

Art.23. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos  

mediante  sistema  proporcional  e  sufrágio  universal,  igual  e  direto,  e  de 

representantes  eleitos  pelas  organizações  profissionais,  na  forma  que  alei  

indicar.

§  1.º  O  número  de  Deputados  será  fixado  por  lei;  os  do  povo,  

proporcionalmente  à  população  de  cada  Estado  e  do  Distrito  Federal,  não  

podendo exceder de um por 150 mil habitantes, até o máximo de vinte, e, deste  

limite para cima, de um por 250 mil habitantes;  os das profissões,  em total  

equivalente  a um quinto da representação popular.  Os Territórios elegerão 

dois Deputados.

45 ERICKSON, Kenneth Paul. Sindicalismo no processo político brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1979, 
p.30.
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§ 2.º......................................................................................................

§ 3.ºOs Deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por  

sufrágio indireto das associações profissionais, compreendidas para esse efeito,  

com  os  grupos  afins  respectivos,  nas  quatro  divisões  seguintes:  lavoura  e  

pecuária; indústria; comércio e transporte; profissões liberais e funcionários 

públicos.

§ 4.º O total dos Deputados das três primeiras categorias será, no mínimo, de 

seis sétimos da representação profissional, distribuídos igualmente entre elas,  

dividindo-se cada uma em círculos correspondentes ao número de Deputados  

que  lhe  caiba,  dividido  por  dois  afim  de  garantir  a  representação  igual  de  

empregados  e  de  empregadores.  O número  de  círculos  da  quarta  categoria  

corresponderá ao dos seus Deputados.

§ 5.º Excetuada a quarta categoria, haverá em cada círculo profissional dois 

grupos eleitorais  distintos:  um, das associações de empregadores,  outro, das  

associação de empregados.

§  6.º  Os  grupos  serão  constituídos  de  delegados  das  associações,  eleitos  

mediante sufrágio secreto, igual e indireto, por graus sucessivos.

§ 7.º Na discriminação dos círculos, a lei deverá assegurar a representação das  

atividades econômicas e culturais do país.

§ 8.º Ninguém poderá exercer o direito de voto em mais de uma associação profissional.

§  9.º  Nas  eleições  realizadas  em  tais  associações,  não  votarão  os  

estrangeiros.”(grifos nossos)  

Na Assembléia Constituinte de 1933, quarenta representantes classistas foram 

eleitos  por  sindicatos  ou  associações  profissionais,  para  atuarem  ao  lado  de  214 

representantes sufragados pelo voto popular. 

O voto  feminino  é,  com efeito,  a  mais  importante  conquista  no  campo  dos 

direitos políticos, incorporado ao texto constitucional de 34. Ele eclode não só a partir 

do efervescente  contexto  político,  econômico  e  social  que se  instala  no Brasil  com 

revolução de 1930, mas também como resultado da intensa campanha feminista  em 

favor da participação política da mulher brasileira.

 Já na primeira Constituinte republicana foram intensos os debates em defesa do 

sufrágio  feminino,  que  ganhara  corpo  ao  lado  das  idéias  e  das  reformas  que 

contaminavam  o  discurso  republicano.  As  emendas  ao  projeto  de  Constituição,  no 

entanto, que emancipavam a mulher a fim de lhes conferirem os direitos políticos, não 

foram acolhidas.
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O conservadorismo arraigado predominante lançava mão do discurso grosseiro e 

rudimentar de que a mulher estaria biológica, natural e legalmente incapacitada para o 

exercício dos direitos políticos. Esta visão foi duramente combatida pelos defensores do 

voto feminino que, até 1932, estiveram em minoria.

O texto da primeira Constituição republicana nem vedou formalmente os direitos 

políticos à mulher, nem expressou – o que seria na ocasião essencial – a fixação da 

igualdade política do homem e da mulher.

Como decorrência, estabeleceu-se como majoritária a corrente que entendia que, 

no caso dos direitos políticos extensivos às mulheres, esses teriam que ser regulados por 

legislação ordinária, para serem efetivamente exercidos.

Da  promulgação  da  Carta  em  diante  houve  tentativas  no  âmbito  do  poder 

legislativo na direção de conceder às mulheres o direito ao sufrágio.

No Congresso Nacional, final da década de 20, merece destaque o projeto de 

autoria do Senador pelo Estado do Pará, Justo Chermont, que confere às mulheres o 

direito de votar. A proposição inicia um longo périplo de tramitação, tendo servido de 

trincheira valiosíssima,  por quase dez anos, à campanha de emancipação política  da 

mulher. A despeito de ter recebido pareceres favoráveis e contado com o entusiasmo de 

inúmeros  intelectuais  -  entre  eles  Rui  Barbosa,  Evaristo  de  Morais  e  Carlos 

Maximiliano- não alcançou o êxito esperado.

Em 1924, por iniciativa do Deputado Basílio de Magalhães, do Estado de Minas 

Gerais,  mais  um projeto  concedendo  a  mulher  o  direito  do  voto  é  apresentado.  A 

proposição também não teve sucesso. 

Frente à letargia que contaminava o Legislativo Federal nessa matéria, o Estado 

do Rio Grande do Norte assume, em 1927, lugar de vanguarda na luta sufragista do 

movimento feminino.

Pela persistência do Senador potiguar Juvenal Lamartine – considerado baluarte 

da  campanha  pelo  sufrágio  feminino  no  Brasil  e  que  anos  antes,  na  condição  de 

Deputado Federal, empunhou a bandeira do voto da mulher-, em outubro daquele ano, 

era sancionada, pelo então Presidente do Estado, a lei eleitoral do Estado do Rio Grande 

do Norte. Nela estava previsto no artigo 77 das disposições gerais, que: “No Rio Grande 

do Norte, poderão votar e ser votados sem distinção de sexos, todos os cidadãos que 

reunirem as condições exigidas por esta lei”.

Já  em 1929,  no  Rio  Grande  Norte,  as  mulheres  legislavam  em câmaras  de 

vereadores e governavam municípios. 
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O passo dado pelo Estado do Rio Grande do Norte repercutiu em todo país, mas 

os efeitos nacionais da conquista se deram, naquele momento, mais no plano político do 

que no jurídico. Nas eleições para o Senado de 1928, por exemplo, os votos femininos 

foram excluídos para o reconhecimento de um dos candidatos eleitos.

Só em 1932, após a revolução, quando editado o código eleitoral pelo governo 

provisório, é que as mulheres, em todo Brasil, tiveram, de fato, o direito de votar ser 

votada; direito que foi confirmado, depois, pelo texto constitucional de 1934.

Reconhecidas as conquistas incorporadas à Constituição de 1934, no campo dos 

direitos políticos, cumpre, ainda, registrar que um dos valores mais caros consagrados 

na Constituição  de 1934,  o  sufrágio  universal  direto,  foi,  em parte,  violentado pelo 

próprio  texto  constitucional,  já  que  o  voto  indireto  classista  era  uma  negação  do 

princípio e porque o texto trouxe em suas disposições transitórias, não só a previsão de 

eleição  indireta  para  o  primeiro  Presidente  da  República  pós-Constituição,  como 

também a eleição indireta pelas Assembléias Constituintes estaduais, dos governadores 

e senadores dos Estados.     

Não  obstante,  como  decorrência  dos  avanços,  pode-se  afirmar  que  no  curto 

interregno  em que  esse  texto  esteve  em vigor,  a  mobilização  política  bem como a 

participação do cidadão nos pleitos eleitorais foram particularmente intensas.

O aumento do eleitorado nas eleições  para a legislatura de 34,  por exemplo, 

serve como exemplo. Durante a Primeira República, como já sobejamente demonstrado, 

a  participação  política  foi  inexpressiva,  e  mesmo  na  eleição  de  1933,  nos  anos  do 

governo provisório, quando da escolha da Assembléia Constituinte, este padrão não se 

alterou.

Em  sentido  contrário,  com  a  disputa  política  e  a  mobilização  pluralista 

asseguradas na Carta de 1934, as listas eleitorais chegaram perto do dobro nas eleições 

legislativas desse ano.

Essa imediata mobilização política pôs em perigo o comando de Vargas sobre o 

sistema político, fato que ensejou a anulação do texto constitucional e o fortalecimento 

de instrumentos de controles formais da atividade política.

Logo,  passado  o  curto  período  em  que  vigorou  a  Constituição  de  1934,  o 

controle sobre a atividade política foi intenso e permanente.

O golpe perpetrado em 1937 teve entre outros objetivos, a finalidade de evitar as 

eleições marcadas para aquele ano; eleições que foram caracterizadas pelo alto grau de 
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despolitização  e  pela  inexistência  de  partidos  políticos.  Era  a  morte  dos  direitos 

políticos até então conquistados.

    

10. Conclusão

Comparar  textos  constitucionais  não  é  só  uma  tarefa  jurídica,  afinal 

Constituições revelam, sobretudo, o conteúdo político e histórico de uma sociedade. 

Ainda mais quando a comparação se faz no plano de direitos políticos.

A escolha do tema direitos políticos e das Constituições que serviram de fonte 

para o estudo desses direitos não ocorreu por mero acaso.

As  Constituições  de  1891  e  1934  foram  aquelas  que  institucionalizaram  os 

direitos  políticos  no  Brasil.  A  de  1891  inscreveu  o  sufrágio  universal,  embora  o 

consagrando mais sob ponto de vista formal do que do material e a de 1934 ampliou a 

participação política, onde o voto feminino foi a melhor expressão.

A  escolha  dos  direitos  políticos  como  referencial  comparativo  da  pesquisa 

lastreou-se na  gen sociológica e histórica desses direitos. Poucos dispositivos de uma 

Constituição conseguem dizer tanto, quanto os direitos políticos. 

Pela face do direito político assegurado, se vê, ou não, a face da democracia, da 

cidadania e  da justiça  social  de uma sociedade.  Esses  direitos  funcionam como um 

termômetro institucional, capazes de medir o grau de amadurecimento e de evolução 

política da entidade constitucional.

O tema direitos políticos, onde o voto é o principal protagonista,  encontra-se 

justamente no centro de todo debate constitucionalista.

 A sociedade mundial tem se esforçado, desde o século XVIII, no sentido de 

alcançar o ideal de que normas constitucionais harmonizem-se com a realidade social - 

o que alguns intitulam de Constituição social,  assim definida por espelhar  as forças 

econômicas, políticas e sociais, projetando efetividade no plano das regras jurídicas a 

todos impostas.
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Ao lado dessa Constituição social, ancorou-se o que se convencionou chamar de 

constitucionalismo.

Quando se fala, modernamente, em constitucionalismo, o que se quer enfocar é a 

conformidade das relações entre o poder e a Constituição democrática; são as condições 

postas para que se controle o poder, para que se imponham limitações aos donos dele - 

os governantes.

A terminologia vai além. Busca-se identificar o rol de garantias civis e políticas 

que protejam o cidadão em face do Estado e as condições mínimas para o exercício 

efetivo dos direitos inscritos nas Constituições.

O constitucionalismo nasceu na luta contra o absolutismo e recrudesceu com a 

proclamação  da  igualdade  dos  homens,  consagrada  na  Independência  dos  Estados 

Unidos e com a Declaração dos Direitos dos Homens, na França. 

Ao lado do movimento, e no decorrer da história, incorporaram-se forças sociais 

emergentes  que  incrementaram a  participação  política  e  fizeram efetivar  conquistas 

como o direito ao voto – a mais importante entre elas. 

Como diz Raymundo Faoro: 

“Não se tardou a verificar, embora a consagração de novas conquistas abalasse velhos dogmas, 

que o controle do poder, imposto para resguardar e garantir a liberdade, criou uma cadeia de 

direitos,  solidariamente  vinculados  e  em permanente  expansão.  Os  direitos  de  reunião  e  de 

associação, na sua feição clássica, expandiram-se na liberdade sindical, conjugando-se a direitos 

novos, impropriamente chamados de direitos sociais. Depreende-se do movimento histórico que 

deu lugar ao constitucionalismo e do papel que as constituições desempenharam na sociedade 

moderna que o controle do poder – o banimento do arbítrio – é a pedra angular de todo processo. 

Sem a existência de freio reais não se pode falar de governo constitucional, freios que, para que 

controlem o poder, se articulam a partir do consentimento e das decisões dos destinatários do 

poder”.46

 

Em  busca  desse  proclamado  constitucionalismo  estiveram  empenhadas  as 

sociedades  mais  modernas.  Umas  alcançaram  mais  rapidamente  os  desígnios  desse 

constitucionalismo, outras ainda militam em favor dele. A maioria delas rasgou textos 

constitucionais, derramou sangue e sacrificou gerações. Enfim, as sociedades têm sido 

incansáveis nesta tentativa. 

46 FAORO,  Raymundo. Assembléia  Constituinte:  a  legitimidade  recuperada.  1  ª  ed.  São  Paulo: 
Brasiliense, 1981, p. 15.
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O Brasil também trilhou esse caminho. A Carta de 1988, a Constituição Cidadã, 

é o resultado dessa evolução constitucional brasileira. Um conjunto de transformações, 

no  curso  da  história,  conduziu  a  sociedade  brasileira  a  uma  Constituição  que  se 

enquadra no que se pode chamar de ideário constitucionalista.

A presente pesquisa pôde demonstrar, no entanto, que nem sempre foi assim. As 

duas primeiras constituições republicanas alvos do estudo - embora ungidas sob o forte 

apelo do idealismo constitucional,  em alguma medida viram frustradas as premissas 

proclamadas pelo constitucionalismo. A primeira, de 1891, pela inaplicabilidade social 

de muito de seus dispositivos, que têm nos direitos políticos seu melhor exemplo. A 

segunda, de 1934, vilipendiada pelo regime de exceção que abateu o país, anos após sua 

promulgação. 

Desse contexto depreendem-se as primeiras conclusões. Do ponto de vista dos 

direitos políticos, com um olhar lançado no que se entende por constitucionalismo, a 

Constituição 1891 fracassou. 

A exclusão de mulheres, analfabetos e mendigos do direito ao voto é a primeira 

face  dos  direitos  políticos  ultrajados.  A  fraude  eleitoral  patrocinada  durante  toda 

Primeira República foi outro duro golpe na eficácia dos direitos políticos conquistados.

A  Constituição  de  1891  mescla  as  concepções  que  Faoro  qualificou  como 

Constituição semântica e Constituição nominal.

Na primeira, a realidade constitucional nada mais é do que a formalidade escrita 

em consonância  com o  poder  político  estabelecido,  para  o  benefício  exclusivo  dos 

detentores deste  poder,  e  que a tem à disposição,  a serviço do aparelho coativo do 

Estado. “Se não houvesse nenhuma constituição formal ou escrita, o comportamento de 

fato do poder não seria outro ou sem diferença de nota. (...) A roupa não veste, (...), mas 

esconde, dissimula ou disfarça”. 47  

Na  segunda,  há  uma clara  desarmonia  entre  a  situação  de  fato  e  as  normas 

constitucionais, que são tidas como prematuras. “Com o tempo, pelo desenvolvimento 

de  condições  reais,  a  constituição  viria  a  ser  aplicada,  reduzida,  no  presente  a  um 

manual educativo. A roupa está no armário, recortada e envolta em naftalina, pronta 

para ser vestida quando o corpo cresça e saiba usá-la sem rasgá-la. Enquanto esse dia 

não chega,  os  detentores  do poder  mandam e desmandam também eles  envoltos na 

47 FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte: a legitimidade recuperada. 1 ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1981, p.10-11.
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confortável – confortável para eles – esperança do futuro, seja do país grande potência, 

do país rico ou do país educado.” 48  

Já a Constituição de 1934 tinha tudo para se enquadrar no que Faoro descreveu 

como a Constituição normativa. Uma constituição que concebida no plano das idéias, é 

gestada em meio aos anseios e reivindicações da revolução constitucionalista de 1932; 

um  documento  que  estava  conectado  com  a  realidade  social,  que  amparava  um 

complexo  conjunto  de  garantias,  mas  que  ao  ser  rasgado  pelo  arbítrio  da  ditadura 

varguista, esgarça as relações entre governantes e governados.

Segundo Faoro, a sintonia das normas constitucionais e a realidade do processo 

do poder asseguram a legitimidade da constituição normativa.

“Na constituição  realmente  normativa  ela  não é  apenas juridicamente  válida, 

senão  que  está  integrada  na  sociedade,  em  consonância  coma  sociedade  civil,  em 

perfeita simbiose, sem discrepância, na sua prática, entre os detentores e os destinatários 

do poder, em leal observância.” 49

O texto  de  1934  marchava,  portanto,  nessa  direção.  Infelizmente,  os  grupos 

políticos mais intimamente identificados com as posições do constitucionalismo liberal 

e do reformismo sócio-econômico estavam, em 1934, superados por um novo gênero de 

ativismo político;  um ativismo que  se  precipitou  em a  favor  da  radicalização  e  do 

arbítrio;  movimento  que  culminou com o  golpe  de  37  e  que  rasgou o  conjunto  de 

garantias políticas cuidadosamente desenhadas na Constituição.  

No  entanto,  se  o  arcabouço  burocrático  de  dispositivos  expressados  nas 

Constituições 1891 e 1934, que tinham na democracia e nos princípios libertários suas 

expressões, não ganha força no campo da efetividade, deve ser computado, entretanto, 

como uma contribuição trazida à colação em benefício  da Constituição imaterial  do 

país; ideário que vai consolidando uma cultura democrática e que incute no sentimento 

nacional a necessidade da permanente irresignação.    

Em apertada síntese, o que se conclui, para resumir num só parágrafo a inserção 

dos  direitos  políticos  nas  Cartas  de  1891  e  1934,  é  que  a  acepção  clássica  -  mas 

atualíssima - de que os direitos políticos são as prerrogativas pelas quais o povo deve 

tomar  parte  nos  negócios  dos  governos,  não  encontra  aderência  nos  textos 

constitucionais analisados. 

48 Ibid, p.11.
49 FAORO, Raymundo. Assembléia Constituinte: a legitimidade recuperada. 1 ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1981, p.10-11.
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Ao elemento “povo”, como corpo social, não foi viabilizado os direitos políticos 

como ferramenta de participação na vida política da nação. 

Enfim, o que se deve depreender deste estudo, é aquilo que foi mostrado no 

ensaio Sete Palmos de Terra  e  um Caixão,  por Josué de Castro,  um pernambucano 

preocupado com a democratização da vida republicana nos seus aspectos econômicos e 

sociais:  “a inexistência de povo como entidade política,  como força participante dos 

destinos da nação”. 50
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